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4 ВІСНИК ЕКОНОМІЧНОЇ НАУКИ УКРАЇНИ 

1 травня цього року виповнилося б 95 років  
славному синові українського народу, держав-
ному і громадському діячеві, Заслуженому ді- 
ячеві науки і техніки України, доктору еконо- 
мічних наук, професору, академіку НАН Укра-
їни, почесному директор Інституту економіки 
промисловості НАН України, організатору і пер-
шому Президенту Академії економічних наук 
України, Раднику Президії НАН України Чу- 
маченку Миколі Григоровичу. Його життя стало 
прикладом безмежної відданості й вірності науці, 
своєму покликанню, раз і назавжди обраній 
справі. 

Микола Григорович Чумаченко народився  
1 травня 1925 року у с. Гладівка (колишньому 
Келегеї) Голопристанського району Херсонської 
області. Навчався в Келегейській неповній се- 
редній, а потім у Голопристанській середній 
школі №1. У 1943-1949 рр. він — солдат Радян-
ської Армії у складі військ 4-го Українського 
фронту. Після демобілізації з лютого 1949 р. по 
1961 р. працював на Кутаїському автомобільному 
заводі ім. Г.К. Орджонікідзе старшим бухгалте-
ром, начальником сектору матеріального обліку, 
заступником головного бухгалтера і головним бух-
галтером заводу. Робота на заводі для М.Г. Чу- 
маченка була школою виробничого досвіду: в 
цей період він активно вивчав економіку і госпо-
дарську діяльність підприємства. 

Без відриву від виробництва з відзнакою за-
кінчив у 1957 р. економічний факультет Тбілі- 
ського державного університету і вступив до за-
очної аспірантури Київського фінансово-еконо-
мічного інституту, одночасно займаючись ви- 
робничою та дослідницькою роботою. Резуль-
тати досліджень у цій галузі були представлені у 
кандидатській (1962 р.) і докторській (1970 р.) 
дисертаціях, а також у монографіях, низці статей, 
підручниках з бухгалтерського обліку. 

На початку своєї наукової діяльності увага 
М.Г. Чумаченка була прикута до складових інфор-
маційної системи управління виробництвом — 
господарського обліку, економічного аналізу  
й автоматизованих систем управління вироб- 
ництвом. Він обґрунтував нову класифікацію ме-
тодів обліку і калькулювання собівартості про- 
дукції в промисловості, методику нормативного 
обліку в умовах автоматизації, систему внутріш-
ньозаводського економічного аналізу, методику 
оцінки економічної ефективності АСУВ. Ним 
висунута, теоретично обґрунтована і методоло- 
гічно розвинута ідея посилення ролі місцевих ор-
ганів в управлінні економікою регіону, широкого 
залучення наукового потенціалу для розробки  
і реалізації регіональних цільових комплексних 
програм. Ці фундаментальні наукові досягнення 
покладені в основу формування і впровадження 
механізму регіонального управління в Україні  
і відзначені премією Академії наук України  
ім. А.Г. Шліхтера. Багато уваги у своїх дослі- 

дженнях учений приділяє проблемам науково-
технічного розвитку підприємств і регіонів, еко-
номічним проблемам автоматизації вироб- 
ництва, прискоренню інноваційних процесів у 
промисловості України. Результати цих до- 
сліджень відзначені премією Академії наук Укра-
їни ім. М.І. Туган-Барановського, Державною 
премією України в галузі науки і техніки. 

Узагальнивши дослідження з регіональної 
економіки, М.Г. Чумаченко уперше запропону-
вав комплексний підхід до вирішення регіональ-
них проблем, визначивши структуру економіки 
регіону як наукової дисципліни і обґрунтувавши 
окремі її розділи. Уперше було запропоновано 
концепцію регіональної політики (1992), досто-
їнством якої є системний підхід, тобто регіо- 
нальна політика розглядається не тільки в еконо- 
мічному аспекті, а в соціальному, екологічному, 
науково-технічному, гуманітарному, національ-
ному, демографічному. 

В останні роки М.Г. Чумаченко аналізує уп-
равління державним сектором у промисловості, 
трансформацію економіки, здійснення структур-
ної політики, інституційні перетворення, проб-
леми становлення ринкових відносин, програм-
но-цільові методи у бюджетному процесі, пропо-
нує рекомендації з економічної інтеграції країни 
в ЄС.  

Науковий доробок Миколи Григоровича Чу-
маченка налічує понад 900 праць, надрукованих 
в українських та зарубіжних виданнях. В них ви-
світлені такі актуальні напрями досліджень, як 
проблеми бухгалтерського обліку, розробка дер-
жавної промислової політики та організаційного 
механізму управління державним сектором про-
мисловості, удосконалення регіональної статис-
тики та управління виробництвом, планування 
економічного і соціального розвитку регіонів, 
проблеми науково-технічного прогресу, еконо- 
мічні проблеми екології та ресурсозбереження. 
За цикл праць з питань планування економіч-
ного та соціального розвитку територіально-ви-
робничих комплексів і міст у 1980 р. нагородже-
ний премією НАН України ім. О.Г. Шліхтера, у 
1993 р. за цикл праць з економічних проблем ав-
томатизації виробництва — премією НАН Укра-
їни ім. М.І. Туган-Барановського. Працям уче-
ного властиві глибина і переконливість теоре- 
тичних узагальнень, тісний зв'язок із вироб- 
ництвом. Його наукова діяльність характеризу-
ється глибокою ерудицією, цілеспрямованістю, 
принциповістю, систематичним пошуком у но-
вих сферах економічної науки. Наукові праці  
і вся діяльність ученого по втіленню їх у життя є 
істотним внеском у вирішення проблем, постав-
лених державою з удосконалення господарського 
механізму управління економікою.  

Фундаментальні і практичні результати на- 
укових досліджень М.Г. Чумаченка впроваджені 
на багатьох підприємствах і об'єднаннях, у різно- 
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манітних галузях промисловості, використову-
ються органами законодавчої і виконавчої влади 
і стимулюють процес побудови державності в Ук-
раїні. 

Значна й найбільш плідна частина життя 
Миколи Григоровича присвячена Інституту еко-
номіки промисловості НАН України, який він 
очолював майже чверть століття, віддаючи всі 
свої сили його становленню, розвитку й процві-
танню. З його ім'ям пов'язане створення в інсти-
туті наукових шкіл, які займаються досліджен-
ням проблем удосконалення методів управління 
виробництвом, розробкою теоретичних основ 
регіональної політики, обґрунтуванням поси-
лення ролі місцевих органів в управлінні еконо-
мікою регіону й залучення наукового потенціалу 
для розробки й реалізації регіональних комплек-
сних програм. 

Під час його керівництва в інституті було 
створено 8 нових відділів (два з яких у м. Дніп-
ропетровськ та м. Запоріжжя). Слід відзначити 
характерну особливість науково-організаційного 
стилю М.Г. Чумаченка: для проведення відпові-
дальних досліджень він формував й очолював 
молодіжні колективи, які створювались для ви-
вчення проблем у науково-виробничих об’єднан-
нях, розробки плану науково-технічного про-
гресу в регіоні, вдосконалення методики вияв-
лення резервів виробництва. 

Дослідницьку роботу М.Г. Чумаченко успіш-
но поєднував із науково-організаційною і сус- 
пільною діяльністю — він був академіком-секре-
тарем Відділення економіки НАН України, голо-
вою Донецького наукового центру НАН України, 
членом Президії НАН України. Як голова Доне-
цького наукового центру НАН України М.Г. Чу-
маченко здійснював велику організаційну роботу 
з мобілізації наукових сил академічних і галузе-
вих науково-дослідних установ і вузів на вирі-
шення регіональних проблем. У цей період ді- 
яльності наукового центру під його безпосеред-
нім керівництвом важливим інструментом впли-
ву на розвиток економіки й прискорення на- 
уково-технічного прогресу в Донецькому регіоні 
виступають цільові комплексні програми як ос-
нова реалізації програмно-цільового підходу до 
управління цими процесами. 

Він очолив уперше сформовану в Донбасі 
спеціалізовану раду з присудження вченого сту-
пеня доктора економічних наук; головою якої за-
лишався до останніх днів свого життя. Не шко-
дуючи часу й сил, всі свої знання та весь свій 
найбагатший досвід М.Г. Чумаченко віддавав 
своїм учням і послідовникам, серед яких 33 док- 
 
 
 

тори й 41 кандидат наук. Вони із подякою й  
вдячністю згадують ту допомогу й підтримку. 

Особистість Миколи Григоровича відрізня-
лася науково-організаційним талантом. Він був 
ініціатором створення у 1993 р. Академії еконо-
мічних наук України, яка об'єднала зусилля вче-
них і організаторів виробництва з метою стабілі-
зації і розвитку економіки України і президентом 
якої залишався до 2010 р.  

М.Г. Чумаченко — активний учасник сус- 
пільно-політичного життя. Обирався депутатом 
Верховної Ради УРСР, Донецької обласної Ради 
народних депутатів, членом Центральних і Укра-
їнських республіканських комітетів профспілки 
працівників освіти, вищої школи і наукових ус-
танов, інших громадських організацій. У жовтні 
1990 р. М.Г. Чумаченко призначений членом Ко-
місії з розробки нової Конституції незалежної 
України. Неодноразово представляв науку за  
кордоном, входив до складу делегації України на 
VII спеціальній сесії Генеральної Асамблеї ООН, 
представляв Україну в комісії ООН по транс- 
національних корпораціях, запрошувався консу-
льтантом Міжнародного інституту прикладного 
системного аналізу (м. Лаксенбург, Австрія), 
брав участь в організації і проведенні спільних 
досліджень із науковими установами США, Ка-
нади, Китаю, ФРН, багатьох країн Європи. 

Наукові досягнення Миколи Григоровича 
Чумаченка дістали високу оцінку вітчизняної та 
світової громадськості, українського уряду. Вче-
ний нагороджений орденом «За заслуги» ІІІ сту-
пеня, знаками «Шахтарська слава» I, II та III сту-
пенів, багатьма почесними грамотами, преміями, 
дипломами. Як учасник Великої Вітчизняної 
війни він нагороджений орденом Вітчизняної 
війни I ступеня, орденом «За мужність» III сту-
пеня, медаллю «За Победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-1945 гг.», ме-
даллю «За боевые заслуги», знаком «25 лет По-
беды в Великой Отечественной войне 1941- 
1945 гг.», нагрудним знаком «Ветеран війни.  
Учасник бойових дій», почесним знаком «50 ро-
ків визволення України», багатьма ювілейними  
медалями. Його життєвий шлях описано Міжна-
родним об’єднаним біографічним центром 
(м. Москва) у багатотомному виданні «Солдаты 
XX века» у розділі «200 выдающихся деятелей 
современности — участников Великой Отечест-
венной войны». І саме головне в характері Ми-
коли Григоровича — людяність. Його плідна на-
укова діяльність доповнювалась авторитетом  
гарної, щирої, доброї людини, готової кожному 
допомогти у складній ситуації. 

 

Президія АЕН України, 

Вчена рада Інституту економіки 
промисловості НАН України 
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Постановка проблеми. З ІV кварталу 2019 року в 

Україні спостерігається зниження темпів економіч-
ного зростання, яке у 2020 році переросло в рецесію, 
загальмувало надходження інвестицій та спричинило 
падіння доходів населення. До того ж ситуація значно 
погіршилася в зв’язку з не завжди компетентними ді-
ями Кабінету Міністрів України, поширенням на те-
рени країни коронавірусної хвороби та оголошенням 
для її запобігання карантину. Тому, населення, яке  
добре пам’ятає глибоку рецесію 2008—2009 років, 
знову задається питанням — до яких наслідків може 
привести нинішня фінансово-економічна криза.  

Завдання Уряду України полягає у недопущенні 
глибокої рецесії, а якщо це неможливо — до мінімізації 
її наслідків. Для цього він повинен разом з Націо- 
нальним банком України ефективно використати ре-
комендації всесвітньо відомих вчених, досвід інших 
країн та доступні їм бюджетні, податкові та банків-
сько-кредитні механізми. При цьому, можна скорис-
татися як досвідом зарубіжних країн, які пережили Ве-
лику депресію 1929—1933 років, так і власним досвідом 
подолання кризи десятирічної давності. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблема 
ефективного управління економіками країн, недопу-
щення кризових явищ та забезпечення високого рівня 
життя населення завжди цікавила провідних економіс-
тів світу, тому їй присвятили свої роботи такі всесвітньо 
відомі вчені: Дж. М. Кейнс [1], А. Смит [2], Д. Рі- 
кардо [3], М. І. Туган-Барановський [4], Й. А. Шум-
петер [5]. Водночас, глибока фінансово-економічна 
криза 2008-2009 років, яка завдала значних збитків на-
ціональній економіці, спонукала до дослідження при-
чин її виникнення та пошуку ефективних шляхів по-
долання її наслідків відомих зарубіжних та вітчизня-
них вчених, серед яких слід виділити роботи авторів, 
на які ми спиралися у своєму дослідженні: В. Антонюк 
[6], Н. Брюховецької [7], І. Булєєва [7; 8], А. Гриценка 
[9], Ж. Сапір [10], В. Ткаченка [11]. 

У більшості публікацій цих авторів наголошу-
ється, що хоча фінансово-економічна криза 2008-2009 
років поширилася на терени України ззовні, глибину її 
рецесії в нашій країні зумовила невідповідність між  
різними елементами вітчизняної технологічної, галу-
зевої, відтворювальної та інституціональної структури, 
або іншими словами — неготовність національної еко-
номіки до зовнішніх потрясінь. Так, як зазначає В. Тка-
ченко: «… безпосередніми причинами кожної конкрет- 
ної кризи в економіці може бути невідповідність по- 

требам її поступу власних технологічної, галузевої, від-
творювальної, інституціональних структур» [11, с. 200].  

Цю ж думку поділяє А. Гриценко, який вважає, 
що: «Головна причина криз завжди полягає в супе- 
речності, яка виражає співвідношення двох сутнісних 
сторін явища». Причому основна суперечність реалі-
зується через цілу систему фінансово-економічних су-
перечностей, головними серед яких є суперечності між 
вартістю і грошима, між попитом і пропозицією, між 
доходами і фінансовими зобов’язаннями (боргами) [9, 
с. 40]. 

Невирішена частина проблеми. Однак, незважа-
ючи на значну кількість робіт на означену тему та об-
ґрунтовані рекомендації зарубіжних і вітчизняних вче-
них щодо управління господарством країни в умовах 
циклічної економіки, Уряд України у ІІ половині  
2019 року не приділив достатньої уваги зовнішнім та 
внутрішнім фінансово-економічним загрозам для на- 
ціональної економіки, що поглибило кризу та визна-
чило актуальність нашого дослідження.  

Цілі дослідження. Метою нашої статті є аналіз 
причин та обґрунтування заходів для недопущення 
глибокої рецесії економіки України у 2020 році. 

Завданням статті є: 
— аналіз причин, які визивають кризові явища в 

національній економіці та дій українського уряду 
щодо їх запобігання;  

— обґрунтування заходів, які необхідно реалізувати 
Україні, для недопущення глибокої рецесії вітчизняної 
економіки у 2020 році. 

Результати дослідження. У 2010 році французький 
економіст Ж. Сапір дослідивши взаємовідносини між 
різними регіональними фінансовими центрами під час 
кризи 2008-2009 років обґрунтував, що сучасні кризи 
провокують необґрунтовані дії світових лідерів, які не-
гативно впливають на стабільність грошових знаків 
менш розвинутих країн, утруднюють їх експорт та по-
силюють залежність від імпорту. Таким чином, 
останні змушені розплачуватися за прорахунки пер-
ших рецесією своїх економік [10, с. 74]. 

З цим висновком погодилась більшість відомих 
вітчизняних економістів, які проте вважають, що гли-
бину фінансово-економічної кризи 2008-2009 років в 
Україні зумовила сировинна орієнтація національної 
економіки та її фінансова залежність від економік 
країн світових лідерів. Відповідно, цей висновок по- 
винен був у міжкризовий період заставити вітчизняних 
урядовців направити свої зусилля на стимулювання 



БОРЕЙКО В. І. 
 

 
 

        2020/№1  7 
 

розвитку в країні високотехнологічних галузей та ви-
робництв, розширення сфери послуг та зменшення 
боргової залежності від міжнародних фінансових  
структур. Проте цього не було зроблено і у 2020 році 
економіці України знову загрожує глибока рецесія. 

Тому, на нашу думку, абсолютно обґрунтованим є 
висновок І. Булєєва про те, що: «Причиною системної 
соціально-економічної кризи в Україні є відсутність 
науково обґрунтованого підходу до вибору головної 
мети розвитку держави, слабка теоретична підготовка 
топ менеджменту держави та регіонів, ігнорування не-
обхідності формування в державі науково обґрунтова-
ної економічної політики, сучасного інституційного 
середовища» [8, с. 32]. 

Після стабілізації ситуації в Україні, спричиненої 
зовнішньою агресією та війною на сході країни у 2014 
році, національна економіка у 2016 — першій половині 
2019 роках демонструвала постійне зростання. Так, у 
2016-2018 роках зростання валового внутрішнього 
продукту (ВВП) в нашій країні становило відповідно 
2,4, 2,5 та 3,4%, але у 2019 році цей показник знизився 
до 3,2%. У ІV кварталі 2019 року індекси виробництва 
промислової продукції в Україні поступово знизилися 
з 101,2 до 99,5%, сільськогосподарської продукції — з 
109,0 до 85,6%. У січні — лютому 2020 року індекси 
виробництва промислової продукції в Україні стано-
вили, відповідно, 94,9 та 96,9%, будівельної продукції — 
103,6 та 99,4%, сільськогосподарської продукції — 99,3 
та 101,0%. Індекси ВВП України у січні — лютому 2020 
року вперше засвідчили економічне падіння, відпо-
відно, на 0,5 і 0,2%. У ІV кварталі 2019 року рівень офі-
ційно зареєстрованого безробіття в країні, який до того 
постійно знижувався, зріс із 7,3 до 8,7% [12].  

Наведені дані засвідчують, що нині економічні не-
гаразди та проблеми супроводжують національну еко-
номіку більше ніж пів року, а з урахуванням того, що 
у березні — квітні 2020 року до них додалися негативні 
для економіки країни наслідки запровадженого через 
поширення коронавірусної хвороби карантину, Уряду 
України необхідно розробити та запровадити заходи, 
для того щоб фінансово-економічна криза поточного 
року не мала такого ж руйнівного характеру як це було 
у 2008-2009 роках.      

Український економіст А. Гриценко після глибо-
кої кризи 2008-2009 років обґрунтував, що: «У май- 
бутньому загальна картина походження криз істотно 
зміниться. Криза стане дискретно-безперервною, 
тобто різні кризи постійно виникатимуть і зникатимуть 
у різних локальних просторах світового господарства, пе-
ріодично з’єднуючись у ланцюжки локальних криз  
і формуючи глобальну кризу. Періодичність таких гло-
бальних криз залежатиме від параметрично непрогно-
зованих факторів і буде невизначеною» [9, с. 46]. 
Отже, вчений фактично передбачив неминучість ни- 
нішньої кризи, до якої, з врахуванням його висновку, 
органам державної влади необхідно готуватися та на-
вчитися жити і управляти національною економікою в 
умовах, коли кризу не завжди можна передбачити зав-
часно. Випереджаючі дії влади повинні бути такими, 
щоб рецесія, що «насувається», не спричинилася до 
глибоких потрясінь.  

Ще два місяці назад весь світ з насторогою спо-
стерігав за ситуацією, яка склалася через масове захво-
рювання на коронавірусну хворобу у Китаї, однак за 
дуже короткий термін ця країна зуміла мінімізувати її 
наслідки та зараз відновлює економічне зростання, 

продаючи всьому світу засоби захисту та лікування.  
Водночас відновлюють свою діяльність інші галузі еко-
номіки Китаю. Таким чином, ця країна знову проде- 
монструвала всьому світу як можна боротися та вихо-
дити переможцем із складних ситуацій. На нашу дум-
ку, цей досвід, як і досвід подолання наслідків рецесії 
іншими країни, буде цінним для України. При цьому 
їй необхідно враховувати та ефективно використовувати 
конкурентні переваги національної економіки, адже 
як наголошують Н. Брюховецька та І. Булєєв: «В да-
ний час економіки Китаю, Індії, Кореї, В'єтнаму також 
показують високі темпи економічного зростання знач-
ною мірою тому, що спираються на свої національні, 
традиційні культурні та сімейні цінності» [7, с. 11]. 

На думку всесвітньо відомого економіста А. Сміта, 
найбільш негативний вплив на дію економік країн здій-
снюють монополісти, тому що: «Монополісти, підтриму-
ючи постійний брак продуктів на ринку, не забезпечу-
ючи повного дієвого попиту, продають свої товари наба-
гато дорожче їх природної ціни і піднімають свої до-
ходи — будь-то заробітна плата або прибуток — значно 
вище їх природної норми» [2, с. 181]. Це нині спостері-
гається у медичній галузі України. 

Відомий англійський економіст Дж. М. Кейнс, 
який був свідком депресії 1929-1933 років, пояснював 
економічні кризи недостатньою платоспроможністю ши-
рокого кола споживачів: «Одна лише недостатність 
ефективного попиту може привести і часто приводить 
до припинення росту зайнятості ще до того, як буде 
досягнуто рівня повної зайнятості. Недостатність  
ефективного попиту заважатиме росту виробництва» 
[1, c. 75]. 

При цьому, на думку вченого, попит населення 
визначається: 

— розміром доходів, які воно отримує; 
— суб’єктивними потребами і звичками окремих 

членів суспільства; 
— принципами, на основі яких сукупний дохід, роз-

поділяється між учасниками господарського процесу.    
До основних об’єктивних факторів, що впливають 

на схильність населення до споживання вчений відніс: 
— зміни одиниці заробітної плати; 
— зміни в різниці між доходом та чистим доходом;  
— непередбачені зміни в цінності капіталу; 
— зміни в нормі дисконту, або в пропорції обміну 

поточних благ на майбутні; 
— зміни в податковій політиці; 
— зміни в нормі банківського процента; 
— зміни очікуваного співвідношення між поточ-

ним і майбутнім рівнем доходу [1, с. 88].  
Якщо уважно проаналізувати ці висновки вче-

ного, то стає зрозумілим, що нинішня ситуація в Ук-
раїні, коли значна частина населення залишилася без 
будь-яких доходів в той час як невелика група бізнес-
менів багатіє, малий та середній бізнес, особливо у 
сфері торгівлі та послуг практично не працює, подат-
кове навантаження є непосильним для переважної  
більшості підприємств, а кредитні ресурси через ви-
сокі ставки є для них недоступними, свідчить про гли-
боку рецесію національної економіки, що насувається 
на нашу країну.   

Справедливим щодо цього питання є висновок  
В. Антонюк, на думку якої: «Бідність як явище соціа-
льно-економічного характеру негативно впливає на роз- 
виток країни в короткостроковій та довгостроковій пер- 
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спективі, безпосередньо впливає на динаміку економіч-
ного розвитку України, стан суспільства» [6, с. 12]. 

Тому, враховуючи рекомендацію Дж. М. Кейнса, 
про те, що в умовах рецесії, держава, в першу чергу, 
повинна подбати про доходи масових споживачі про-
дукції, Україні необхідно навіть через збільшення де-
фіциту державного бюджету забезпечити виплату при-
наймні дві третини заробітної плати, яку отримували 
до запровадження карантину наймані працівники, та 
недопущення необґрунтованого звільнення працівни-
ків підприємствами та організаціями. При цьому дер-
жавним службовцям та іншим працівникам, які фі-
нансуються з державного та місцевих бюджетів, по- 
трібно профінансувати виплату зарплат з відповідних 
бюджетів, а підприємствам, робота яких зупинена через 
запровадження в країні карантину, така виплата по-
винна компенсуватися шляхом відповідного зниження 
податкового навантаження.    

Водночас Антимонопольний комітет України по-
винен посилити контроль за тим, щоб великі підпри-
ємства під час карантину не встановлювали моно- 
польні ціни. Як наголошував соратник та однодумець 
А. Сміта Д. Рікардо «Ми повинні якомога швидше, з 
належним урахуванням інтересів теперішнього мо- 
менту встановити те, що може бути названо по суті 
вільною торгівлею хліба. Така міра була б корисна з 
точки зору інтересів фермера, споживача, капіталіста» 
[3, с. 87]. Тому Україні цей висновок вченого потрібно 
поширити на всю продукцію, і в першу чергу, на то-
вари масового споживання. 

Проте дії держави по недопущенню глибокої ре-
цесії, в умовах коли діють карантинні обмеження та «на-
сувається» світова фінансова криза, не повинні обмежу-
ватися тільки посиленням контролю за діяльністю віт- 
чизняних виробників продукції та послуг, адже вони 
зазнаватимуть значних збитків через зменшення по-
питу на їхню продукцію на вітчизняному і міжнарод-
них ринках та нехватку фінансових ресурсів. Тому, 
державі в таких умовах необхідно через зниження облі-
кової ставки до нульового рівня, що під час кризи прак-
тикують економічно розвинуті країни світу, забезпечити 
доступність банківських кредитів для великих, середніх 
та малих вітчизняних промислових, будівельних і сіль- 
ськогосподарських підприємств, а також знизити став-
ки податку на землю та нерухоме майно відмінне від 
земельних ділянок, які формують доходну базу місце-
вих бюджетів. 

Водночас керівники підприємств у свої діяльності 
повинні враховувати висновок відомого українського 
економіста М. І. Туган-Барановського про те, що: 
«Будь-яке підприємство, яке розраховує на тривале іс-
нування в межах існуючої господарської системи, має 
бути побудовано таким чином, щоб мати можливість 
розширюватися і скорочуватися в зв’язку з фазами 
промислового циклу» [4, с. 202]. Тому, розуміючи, що 
світова і національні економіки розвиваються цик- 
лічно, а значить економічні спади і піднесення є неми-
нучими, в умовах фази економічного піднесення їм не-
обхідно формувати стабілізаційні фонди, які можна 
буде використати в умовах рецесії.  

Звичайно, нині ситуація в нашій країні не най-
краща для формування стабілізаційних фондів. Однак 
більшість економістів прогнозує, що попереду нас 
ждуть ще складніші часи, тому підприємствам і орга- 
нізаціям потрібно мінімізувати непродуктивні витрати 
для того, щоб побороти кризу в майбутньому. 

Водночас, необхідно вжити ефективних заходів 
для недопущення відтоку зарубіжного фінансового ка-
піталу із вітчизняної банківської системи та створити 
сприятливе середовище для залучення нових інвести-
ційних ресурсів. Серед таких заходів важливе місце 
повинне зайняти державне страхування ризиків зару-
біжних інвесторів, які інвестуватимуть свої кошти у віт-
чизняні підприємства. Для цього необхідно визначити  
і сформувати перелік напрямів діяльності, які визнача-
ють стратегію розвитку країни. До такого переліку мо-
жуть ввійти підприємства переробної промисловості, 
енергетики, будівельної галузі, транспортної інфра-
структури, зв’язку та виробництва продуктів харчу-
вання. 

У контексті наведеного, можна зробити висновок, 
що циклічний характер розвитку всіх суспільних явищ, 
а відповідно неминучість фінансових та економічних 
криз, нині визнається більшістю провідних вчених. До 
того ж нинішня криза посилюється поширенням ко-
ронавірусної хвороби. Але науковці відмічають як не-
гативний, так і позитивний впливи фінансово-еконо-
мічних криз на подальший розвиток економік країн, 
які необхідно враховувати органам влади при плану-
ванні своєї діяльності.  

М. І. Туган-Барановський основною причиною 
криз називав диспропорції між рухом заощаджень та 
інвестицій у галузях, що виробляють засоби вироб- 
ництва, та недосконалість регулюючої ролі ринкового 
механізму у сфері нагромадження і використання сус- 
пільного капіталу. Проте, на його думку: «... ці кризи не 
є симптомами наближення смерті, а лише гострим  
і болючим засобом самокоректування шляху розвитку з 
боку капіталізму» [4, с. 9]. Щоб забезпечити постійне 
зростання, вважав вчений, необхідно раціональніше 
регулювати інвестиції. До того ж, як зазначав австрій-
ський економіст Й. Шумпетер: «Кризи є поворотною 
точкою економічного розвитку» [5, с. 329]. 

Тому Україні, скориставшись теоретичними напра-
цюваннями і практичними рекомендаціями провідних 
економістів світу, необхідно використати ситуацію 
спровоковану світовою фінансово-економічною кри-
зою та коронавірусною хворобою на те, щоб економіка 
країни вийшла з неї міцнішою, як це зробив Китай. 
Цінним для неї буде також досвід країн, які успішно 
подолали наслідки Великої депресії 1929-1933 років. 
Відповідно, комплекс заходів, який потрібно реалізу-
вати в Україні, повинен включати: 

— зниження податкового та соціального наванта-
ження на підприємства, а також спрощення доступу 
великих, середніх та малих виробників продукції та по-
слуг до кредитних ресурсів банків; 

— недопущення відтоку іноземного фінансового ка-
піталу та створення сприятливого середовища для залу-
чення нових інвестиційних ресурсів у національну еко-
номіку, які слід направити стратегічно важливим для 
розвитку країни підприємствам та організаціям; 

— посилення з боку органів державної влади конт-
ролю за дотриманням прав працездатної частини насе-
лення, збереженням доходів частки населення, яка є ма-
совим споживачем продукції, та недопущення зловжи-
вання своїм монопольним положенням великими під- 
приємствами та об’єднаннями; 

— роз’яснення необхідності та координацію ор-
ганами державної та місцевої влади створення за раху- 
нок зменшення непродуктивних витрат стабілізаційних 
фондів стратегічно важливими для розвитку країни та 
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регіонів підприємствами та організаціями, які можна 
буде використати при поглибленні рецесії. 

Висновки. Узагальнюючи результати проведеного 
дослідження, можна зробити висновок, що з урахуван-
ням того, що світова та національна економіки розви-
ваються циклічно, Україні, як і іншим країнам, необ-
хідно завчасно готуватися до фінансово-економічних 
криз, які є неминучими. Водночас, потрібно врахову-
вати, що нинішня рецесія національної економіки 
буде посилена проблемами, пов’язаними з поширен-
ням на терени країни коронавірусної хвороби та за-
провадженням у зв’язку з цим карантину. Тому орга-
нам державної влади необхідно запровадити комплекс 
випереджаючих заходів для недопущення повторення 
кризової ситуації 2008-2009 років.   

Реалізація запропонованих заходів дозволить країні 
обмежити фінансово-економічне потрясіння та не допу-
стити посилення рецесії, що насувається, а підприєм- 
ствам — створити фінансові резерви, які, разом з діями 
держави щодо зниження податкового і соціального на- 
вантаження, збереження робочих місць та залучення но-
вих інвестицій, сприятимуть мінімізації наслідків кризи. 
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ДУХОВНО-НООСФЕРО-СТАЛИЙ РОЗВИТОК 
ЯК АНТИКРИЗОВА СТРАТЕГІЯ НАЦІОНАЛЬНОГО ВІДРОДЖЕННЯ 

 
Відкиньте вчення про абсолютну цінність людської  
особистості – і всі демократичні вимоги нашого часу 
будуть порожнім просторікуванням. М.І. Туган-Барановський 

 
Актуальність проблеми. Кризовий соціально-еко-

номічний стан України не сприяє потребі національ-
ного відродження, де основним вектором повинно 
стати зростання добробуту як кожного українця, так  
і країни в цілому. Всебічний аналіз глобальної і на- 
ціональної кризи показав, що за майже 30 років реа-
лізації традиційного формату сталого розвитку, на 
який було покладено з початку 90-х років ХХ століття 
багато надій на виживання людства, суперечності 
лише поглиблювалися, зростали асиметрії соціально-
економічної глобалізації, поширювалися здебільшого 
антилюдяні тенденції функціонування людства. Ви- 
датні мислителі сучасності зійшлися в тому, що ос- 
новною причиною сучасної глобальної кризи стало 
знецінювання духовності, моральності й гармонії від-
носин поміж людьми, підрив природних засад існу-
вання людини, поглиблення екологічної кризи.  

Головний акцент на технократичний зміст ста-
лого розвитку через широке розгортання НБІК-
конвергенції (шостий технологічний уклад) зводиться 
до того, що людина почала перетворюватися у пост-
людину, а надалі — у кіборга, для якого духовний ви-
мір життя не має ніякого значення. Цифровізація стає 
новим кроком до того, щоб практично почав панувати 
двоїчно-розрахунковий підхід, коли одиниця (особис-
тість) повинна перетворитися в нуль. Ті, хто ще не 
втратили здатності для критичного глибинного все- 
бічного мислення, не можуть не визнати, що «кон- 
цепція сталого розвитку, запропонована на рівні ООН, 
не надала суттєвого впливу на світовий розвиток» [1] 
й сьогодні «є всі підстави вважати домінуючий у світі 
тип економічного розвитку несталим (unsustainable)» 
[2]. Тому для виживання людини/ людства потрібна 
нова альтернативна антикризова людяна стратегія на-
ціонального і глобального розвитку. 

Аналіз останніх наукових досліджень. Зараз спо-
стерігається розробка концепції ноосферизму, витоки 
якої належали Ежену Ларуа і В.І. Вернадському, який 
лише «запалив факел» ноосферології. Вона йому не 
була такою зрозумілою, як геохімія чи біосферологія. 
Серйозна її наукова проробка ще попереду [3]. Суть 
ноосфери розкрив В.І. Вернадський: «Еволюційний 
процес отримує… особливе геологічне значення завдя-
ки тому, що він створив нову геологічну силу — наукову 
думку соціального людства… Під впливом наукової  
думки і людської праці біосфера переходить до нового 

стану — ноосфери» [4] (виділено мною — Г. З.). Зараз 
ноосферологію посилено розробляє О.І. Субетто [5] та 
його наукові однодумці. Проте аналіз опублікованих 
за цією тематикою матеріалів дозволяє стверджувати, 
що, по-перше, концепція ноосфери має досить чітко 
виражений технократичний характер, бо техніка уже 
підкорила людину і починає діяти проти людини, пере-
творюючи її у постлюдину; по-друге, наукова думка чи 
наукові знання як вираз суті ноосфери свідчить лише 
про розвиток людського інтелекту, а проблеми духов-
ності людини залишаються на забутому задньому 
плані, хоча потрібно повертатися в формат розуміння: 
людина — це перш за все дух; по-третє, ратування за 
ноосферу як майбутній планетарний соціалізм свідчить 
про розгортання нової утопії — творення сучасного на-
укового ідола у форматі традиційного діалектико- 
матеріалістичного мислення.  

Ми згодні з тим, що «потрібні реалістичні надії, 
функціональні утопії. Надії, що можливий тривалий 
сумісний розвиток біосфери і ноосфери, при якому 
швидкість  перетворень навколишнього середовища буде 
не вище швидкості нашої адаптації до неї. Ці надії по-
трібно відрізняти від ілюзій і витікаючих з них по- 
милкових дій з метою хоча б обмежити їх реальну 
шкоду, ущерб буттю» [6, с. 33] (виділено мною —  
Г. З.). Проте уже стало очевидним, що «сучасна техно-
кратична цивілізація загрузла в суперечностях, які без-
посередньо загострюють проблему виживання людей 
на нашій планеті» [7, с. 26]. Більше того, слід погоди-
тися з тим, що «чи не пора задуматися, чи немає у всіх 
наших бідах загальної причини: чи не є та форма ци-
вілізації, яку ми називаємо цивілізацією машин, свого 
роду нещасним випадком, патологічним феноменом в іс-
торії людства й чи не буде більш вірним говорити не 
про цивілізацію машин, а про захоплення цивілізації 
машинами, найнебезпечніший наслідок якого — доко-
рінна зміна не лише середовища існування людини, але 
й самої людини. Не будемо піддаватися на обман…» [8, 
с. 110-111] (виділено мною — Г. З.).  

У цьому сенсі можна говорити про те, що в 
останні десятиліття значно розвинувся і негласно діє 
вірус техносу, який нищить духовність і моральність су-
часної одномірної, хоча й інтелектуально розвиненої 
людини. Саме цим нищівним вірусом боліє людство, 
бо він витравляє людяну суть людини, скрізь створює 
антидуховну атмосферу, спрямовує інтелект на тво- 
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рення антилюдяних проєктів. Зараз з новою силою 
підтверджується прозріння Жоржа Бернаноса про те, 
що «усе людство хворе. Насамперед необхідно вернути 
людині духовність. Заради цієї мети пора, давно пора 
за будь-що і як можна скоріше мобілізувати усі сили 
Духу»; «Лікувати потрібно людство. Перше й невід- 
кладне завдання — повернути людині духовність» [8,  
с. 131, 147]. 

Суспільство взагалі, й зокрема українське, може 
розвиватися й мати людяне майбутнє лише тоді, коли 
воно перестане сповідувати тези минулого, а буде на-
магається розробити нові сценарії людяного майбут-
нього. Проведений нами аналіз досить аргументовано 
показує, що для творення майбутнього потрібний но-
вий дискурс мислення, світорозуміння і розвитку, який 
не може бути продуктивним для людини/людства, 
якщо у суспільній та особистісній свідомості знову бу-
дуть панувати традиційне, а головне — пусте говоріння 
про сталий розвиток (який з 1992 року так і не від- 
бувся), так само як і бачення у концепції ноосфери, яку 
можна охарактеризувати як новий соціально-утопічний 
проєкт без розуміння того, що людина є перш за все 
духовною істотою. У новому дискурсі потрібно вико-
ристати позитивні для людини і Природи моменти 
вказаних двох концепцій, але він повинен мати іншу 
фундаментальну засаду і специфіку, яка б дозволяла 
їхню технократичність ввести в русло духовності- 
людяності. Це дозволяє зробити нова людиномірна на-
ука, у якій чи не найголовнішим принципом стає вза-
ємодія наукового і позанаукового (філософського, релі-
гійного, образного, повсякденного і т. д.) знання, яке 
дозволяє теоретично розкривати  гармонійність у сві-
топізнанні та практично реалізовувати цілісну гармоній-
ність господарських людяних перетворень. Без докорін-
ної зміни парадигми цілісного світорозуміння буде лише 
поглиблюватися глобальна криза, яка уже стала кри-
зою-лабіринтом, бо знайти вихід з цього кризового ла-
біринту не може за визначенням традиційна механіко-
матеріалістична наука з її діалектичним омертвлюва-
льним усе живе методом. 

Колись П. Флоренський писав, що розум є поте-
нційною технікою, а техніка є актуальним розумом. 
Проте наприкінці ХХ століття — на початку ХХІ сто-
ліття розум спочатку трансформувався в інтелект, по-
тім в інвалідний інтелект, а зараз вже й у суїцидний ін-
телект [9], який все більше стає кризовим виразом ноо-
сфери. При цьому розум-інтелект є набагато вужчою 
категорією, ніж поняття духу, духовності, так само як 
і культуру неможна зводити лише до науки і техніки. 
Тому П. Флоренський пропонував замість ноосфери 
ввести поняття птевмосфери (духосфери), але воно не 
прижилося в сфері наукового світопізнання. З духов-
ністю, як правило, сьогодні здебільшого ототожнюють 
поняття мислення чи свідомості, не розуміючи її онто-
логічної сакральної суті. У цьому сенсі доцільно лише 
вказати, що істинну духовність не слід ототожнювати 
з релігійними ідеологіями та відповідними інститу- 
ціями. 

Згідно з вищенаведеним ні концепція сталого  
розвитку, ні концепція ноосфери у їх технократичній 
спрямованості не можуть вважатися такими, які б 
служили дороговказом для розробки реальної людяної 
стратегії виживання людства. Вони не враховують 
перш за все того, що зараз для спасіння людини настає 
час переходу від однієї стадії еволюції, коли розвива-
вся інтелект, до наступної стадії еволюції — духовно- 

сті, коли дух почне переважати інтелект [10, с. 804], 
коли духовна константа антропного принципу [11] по-
чне розкриватися в повну силу через кардинальну 
зміну свідомості людини-особистості. 

Мета статті полягає у подальшому розвитку ме-
тодологічних засад розробки антикризової стратегії  
духовно-ноосферо-сталого господарського розвитку, 
яка має стати великим сумісним проєктом національ-
ного відродження. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Більш 
ніж 20-літня історія розвитку Харківської Каразінської 
методологічної школи досліджень господарства, яка ба-
зується на кафедрі міжнародної економіки та світового 
господарства Харківського національного універси-
тету імені В. Н. Каразіна, свідчить про те, що вчені-
економісти завжди перебували на вістрі осмислення 
проблем виживання людини/людства не стільки в суто 
економічному руслі світобачення, скільки в більш ши-
рокому і глибокому форматі осягнення господарства 
як цілісної сфери людської життєдіяльності. При цьому 
полем актуальних смислових антикризових роздумів-
розумінь стало осягнення Універсуму, який не існує 
поза особистістю. П. Тейяр де Шарден досить аргу- 
ментовано доводив, що Універсум — це «збирач і охо-
ронець не механічної енергії, як ми думали, а особис-
тостей», бо «існує лише необоротно персоналізований 
універсум, здатний вмістити в себе людську особис-
тість» [12, с. 387, 406] (виділено мною — Г. З.).  

Головним провісником особистісного формату 
наукових досліджень по праву можна вважати ви- 
пускника Харківського імператорського університету, 
економіста зі світовим ім'ям М.І. Туган-Барановсь-
кого. Вся сфера його соціально-економічних поглядів 
базувалася на етичній основі — принципі верховної цін-
ності людської особистості Канта. Саме в цьому прин-
ципі бачиться філософсько-методологічне підґрунтя 
його наукової спадщини, де він розробив «революцій-
ний світогляд, який скинув стільки святинь, знайшов 
і затвердив одну верховну святиню — людську особис-
тість. Він схилився перед людиною як такою» [13,  
с. 15-16]. 

Такий вектор світопізнання дозволив нам вису-
нути та аргументувати три основоположні наукові  
гіпотези: про єдину триіпостасну — духовно-біо-соці- 
альну природу людини (це вже визнано аксіомою вітчи-
зняної науки про соціально-трудові відносини); про 
особистість як базовий свободо-відповідальний творчий 
суб'єкт господарських перетворень; про триалектику як 
істинний метод осягнення цілісної реальності, цілісної 
людини та її господарства.  

Ці три фундаментальні засади, з яких зараз по-
чала формуватися нова особистісна методологія, дозво-
ляють формувати сучасну нову цілісну людиномірну на-
уку і переходити в русло наукової ціннісної раціо- 
нальності, з чим пов'язаний перехід до четвертої нау-
кової революції. Наші дослідницькі розробки дозво-
лили обґрунтувати необхідність переходу до рятівної 
національної і глобальної стратегії духовно-ноосферо-
сталого господарського розвитку заради виживання 
людства і національного відродження. 

Духовно-ноосферо-сталий розвиток — це перехід 
від економіки як грошономіки і споживацтва, що пере-
слідують нарощування прибутку як кінцеву мету, до 
знаннємного глобального господарства, де не просто 
традиційно розуміються наукові знання, а на перший 
план виходить цілісне знання, перш за все милостиве 
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людяне онтологічне знання, яке запліднює свободо-від-
повідальну творчість людяним виміром життєдіяльності. 
У цьому смисло-рятівному форматі ми виходимо з ро-
зуміння, що духовність є найважливішим виміром сві-
тобудови. Вона виступає не просто каталізатором ево-
люції свідомості як висхідної першопричини існування 
реальності, але грає, як показали результати новітніх 
наукових досліджень, роль критичного чинника збере-
ження життя на нашій планеті. 

У цьому руслі нами критично переосмислені су-
часні концепції сталого розвитку та ноосфери, що до-
зволило аргументовано довести їх суто технокра- 
тичний характер. Проблему духовності та духовно- 
моральнісних цінностей ці концепції майже не роз- 
глядають, не виходять з того, що людина — це дух, її 
сакральна природа — духовна. В них людина не розгля-
дається як мета, джерело і ядро людинорозмірних ком-
плексів. Першочергова роль відводиться техніці, ма-
шині, технології. НБІК-конвергенція (нано-, біо-, ін-
формаційні технології і когнітивна наука), що харак-
теризує шостий технологічний уклад, створює реальні 
антилюдяні умови для заміни людини кіборгом (до речі: 
якщо кіборг прочитати з кінця до початку, то висві-
титься «гробік», що змушує входити сенсопізнавальний 
формат критичного, так званого, еволюційного світо-
мислення). 

Перехід до сьомого «технологічного» укладу пови-
нен розглядатися як сфера осмислено-духовної господар-
ської творчості Людини, визначати межі, коридор та 
механізми реалізації господарства через відродження 
духовно-моральних цінностей творчої особистості та їх 
реалізацію в реальних господарських перетвореннях. У 
цьому плані проблема виживання людства повинна 
розглядатися в сформульованому польським письмен-
ником С. Лецом форматі: «у людини немає вибору: вона 
повинна залишатися людиною». 

Тут йдеться, насамперед, про цілком людину, яка 
є цілісною особистістю, котра на основі самоосяг-
нення, смислорозуміння та особистої відповідальної 
життєдіяльності самостійно творить свій світ Істини, 
Краси і Добра, виявляючи свою гідність Людини. В 
цьому плані ми почали розробляти нову особистісну 
методологію, головним постулатом якої є висхідне ро-
зуміння особистості як свободо-відповідального творчого 
базового суб'єкта всіх цілісних господарських перетво-
рень. Введені в науковий обіг поняття «господарський 
хронотоп» і «господарський ареал особистості» (О.Г. За-
дорожна) [14] дозволили істотно доповнити розуміння 
цілісності простору-часу третім — ціннісним виміром 
життєдіяльності людини, надати завершеність розу-
міння життєствердної змістовності господарства через 
його людяність. 

Особистість людини не може бути зрозумілою ви-
ключно через науковий метод і емпіричні експери- 
менти. Тому вченими Каразінської міждисциплінарної 
методологічної школи господарствобачення обґрунто-
вано, що вступ в формат четвертої наукової революції 
і становлення нової постнекласичної науки визначають 
вектор пізнання цілісності сучасної реальності через 
взаємодію наукового і позанаукового знання. Це дозво-
лило побачити, що у новітній науці формується люди-
номірність, тобто надається нове розуміння того ста-
родавнього положення, що людина є мірою всіх «речей».   

Враховуючи такі новітні наукові розробки і ґрун-
туючись на роботах С.М. Булгакова і В.М. Тарасевича, 
ми суттєво доповнили змістовні основи гіпотези про 

уном людини, в якому закладена людяність як особлива 
специфіка людського роду серед усього живого на основі 
розгортання архетипу «свобода-відповідальність».  

Уном людяності включає в себе геном (біоло 
гічне) і мемон (культурно-соціальне) і розгортається в 
життєдіяльності людини протягом усього життя. Для 
людини мають продуктивне, життєстверджуюче зна-
чення лише ті уявлення, рішення й дії, які випливають 
із глибинних цінностей людяності в само- і світоосяг-
ненні та розгортаються в продуктивних господарських 
трансформаціях, де людина на основі своєї свободи  
і відповідальності формує відносини з іншими людьми 
і Природою.  

Якщо головною характеристикою фізичного світу 
є простір-час, то для внутрішнього духовного світу лю-
дини подібної основоположною характеристикою ви-
ступає свобода-відповідальність. Відрив свободи від 
відповідальності обертається безвідповідальністю, все-
дозволеністю, нехтуванням моральнісно-моральних 
підвалин людського співтовариства, що неминуче несе 
кризу і деградацію людини. 

Нами запропоновано нове розуміння глобалістики 
як інтегральної науки про світове господарство. Вона 
покликана каналізувати насамперед ціннісні смисли лю-
дяності, тобто починатися з формування нової фунда-
ментальної людиномірної науки — Уноміки [15]. Полем 
її досліджень є процес розгортання потенційно закла-
деної в реальності духовно-етичної константи антроп-
ного принципу, яка не просто визначає її фізичні конс-
танти, але спочатку задає людині її фундаментально 
специфічну засаду-властивість-якість — людяність. 

Розвиток методологічних засад цілісного світопі-
знання дозволяє не просто заявити, а й онтологічно об-
ґрунтувати, що Уноміка — сьогодні лише вперше поз-
начена нова доленосна наука про людяність — має на 
меті дослідити та обґрунтовувати милостивий формат 
життєдіяльності-вчинку особистості-мікрокосму. Ви-
ходячи з розуміння синкретичності реальності та ви-
знання різноманітних форм її розгортання живого, 
уноміка дозволить увійти в формат визначення- 
реалізації розмірності ціннісно-смислового Універсуму 
(макрокосму) в еволюційному процесі. Уноміка, покли-
кана розкрити початковий сакральний код людини, його 
універс (С.М. Булгаков), що неминуче «виростає» в гло-
балістику як доленосну інтегральну людиномірну науку. 
Її предмет зводиться до виявлення і обґрунтування  
смисло-благо-несучих основ життєдіяльності людства 
як духовно-рятівної вільно-відповідальної планетарної 
громади (собору) життєзбереження, а не простої сума-
тивної сукупності «ділків», що прагнуть до торгівлі та 
жорсткої конкуренції як глобальним процесам при- 
своєння нарощуваного прибутку за рахунок пріори- 
тетного отримання інтелектуальної ренти.  

Глобалістика — це не проста прикладна наука, як 
вважають багато дослідників. Вона потребує духовно-
морального формату смислоосягнення виживання люд- 
ства, який повинен фіксувати нове розуміння розвитку 
сучасного світового господарства як людиномірного ком-
плексу. Глобалістика покликана вивчати продуктивні 
цілісні практики-вчинки людини-особистості, через які 
особистість свободо-відповідально творить глобаль-
ний господарський світ заради порятунку і виживання 
людства. 

Тим самим можна по праву говорити, що наші 
дослідження особистості, її духовно-біо-соціальної 
природи, унома людяності як творчої свободи-відпо- 
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відальності, проведені в форматі нової особистісної ме- 
тодології, виводять на новий рівень наукові дослідження 
синкретичної святогосподарської реальності, яка знаме-
нує перехід до нової — людино-мірної науки, де саме 
духовність стає тим фундаментально-визначальним  
вістрям, кругом якого повинна відбуватися докорінна 
трансформація усіх господарських форм заради блага 
людини. 

Людина є, перш за все, духом. Розуміння смисло-
сакральних начал необхідних антикризових трансфор-
мацій неминуче виводить на необхідність розробки та 
реалізації відроджувально-рятівної національної (і гло-
бальної) стратегії духовно-ноосферо-сталого господар-
ського розвитку, головні контури вже представлені в 
розробках вчених Каразінської міждисциплінарної ме-
тодологічної школи досліджень господарства [14-20]. 
Несучий каркас «такої стратегії, образно кажучи, ви-
значається сигналом «СОС» («врятуйте наші душі»)  
і повинен включати три взаємопов'язані життєствер-
джуючі підстави людяно-людської життєдіяльності — 
Сім'ю, Освіту та Соціальне партнерство, що розумі-
ється в широкому сенсі. 

Головним цілісним науково-пізнавальним мето-
дом стає триалектика. Вона виходить з того, що саме 
вихідна цілісність реальності, розгортаючись на більш 
поверхневому рівні осягнення світу за допомогою ана-
лізу діалектичних протилежностей, дозволяє в ході  
пізнання зберігати живу дійсність, не розриваючи і не 
убиваючи її, як це властиво діалектиці.  

Триалектика відкриває інший погляд й інше розу-
міння протилежностей як внутрішніх моментів проце-
суючої живої дійсності, коли протилежності не розді-
ляються, але і не зливаються, а постійно взаємозбага-
чуються новим змістом у Цілому. Де в бутті сходяться 
двоє, Софія-мудрість незримо там присутня у якості 
«Третього» (М.Б. Шулевський). Єдиноріччя, що вихо-
дить із сакральних смислів-іпостасей реальності та  
розгортається у різноманітті дійсності, є підставою 
триалектичного осягнення цілісного світу і цілісної лю-
дини, її господарства як цілісної сфери життєдіяльності. 

Специфіка триалектики полягає в тому, що всі 
явища і процеси дійсності взаємопов'язані, взаимопро-
никні, реалізуються в невидимій, сутнісній єдності, на 
що не звертає уваги діалектика. У триалектиці закла-
дено фундаментальну засаду-всепроникненння реально-
сті завдяки духу, який все не тільки сполучає-скріп-
лює-пронизує, але і направляє до єдності-гармонії як 
основоположної якості світу. Тому, розмірковуючи у 
односторонньому форматі діалектики місця та ролі 
духу не знаходиться, що кардинально спотворює саму 
реальність в діалектичному поданні. Дух — це живий, 
життєтворчий «всеприникний клей», без розуміння 
якого життя діалектично розривається, збіднюється, 
розлюднюється, обертається неминучою катастрофіч-
ністю.  

Роздуми про форми розв’язання головного проти-
річчя сучасності між новою нині панівною фінансово-ін-
телектуальною владою і духовною владою дозволили 
сконцентрувати увагу на осягнення сенсу і змісту ду-
ховності, що стало підставою для умовного виділення 
двох типів єдиної духовності людини, які, мабуть, мо-
жуть служити критерієм сприйняття цілісності само-
осягнення людини та самореалізації її внутрішньої  
природи, яка моральнісно-відповідально розгортається- 
реалізується у кожному свідомому вчинку особистості. 

Перший сутнісний тип духовності проявляється як 
духовно-божественне, пов'язане з внутрішнім усвідом- 
ленням Святині — Благої Звістки, спочатку закладеної 
в початково-онтологічному коді життєвого розгор-
тання людини, створеної «за образом і за подобою». 
За людським розумінням Святині ховається, пригаду-
ється, відкривається та початкова іскра Світла, яка  
розпалює життя, живить всю цілісну життєдіяльність 
кожної людини. Життя людини в цьому плані є низкою 
морально відповідальних вчинків особистості, яка сво-
бодо-відповідально творить своє господарство як  
цілісну сферу свого життєвідправлення. Ця спокон- 
вічна іскра Світла закладається в уном людини і по- 
тенційно-змістовно представлена у її боголюдяності.  

Другий більш поверхневий тип духовності — ін-
телекто-духовне — постає як вираз уному людини в по-
всякденності й зводиться до внутрішньої здатності люд-
ської свідомості раціонально-логічно і розрахунково-кіль-
кісно існувати в цьому земному світі, де немає розуміння 
актуальної потреби заглиблюватися у світ духовно- 
божественного. Ігнорування першого сутнісного типу 
духовності в буденному функціонуванні інтелектуаль-
ної діяльності втілюється в процес поступового на- 
ростання розлюднення, коли в прагненні до успіху і ра-
ціонально-розрахункового існування як би «стира-
ється» (не актуалізується) спочатку задана божест-
венна природа людини. Уном людяності не розгорта-
ється в повну силу, людина залишається лише індиві-
дом, якого не цікавить духовно-моральнісні цінності 
гармонійного господарського життя. 

У форматі триалектичного мислення одним з го-
ловних напрацювань Каразінської методологічної 
школи досліджень господарства стало осмислення  
чіткого розрізнення понять «індивід» і «особистість», що 
допомогло критично переосмислити методологію інди-
відуалізму, яка й донині панує в неоліберальному на- 
уковому дискурсі й сприяє насадженню одновимірного 
економічно-функціонального світогляду без розуміння ці-
лісності як самої людини, так і реальності, в якій вона 
існує й діє.  

Триалектика відкриває можливість створення  
системи антикризового управління національним і гло- 
бальним розвитком у форматі нової життєстверджую-
чої стратегії духовно-ноосферо-сталого господарського 
розвитку. В основі її розробки має лежати виділення 
трьох проблемно-цільових блоків управління національ-
ним антикризовим господарським розвитком (О. Г. За-
дорожна): духовно-моральнісний та етико-моральний 
блок (відродження олюднення на основі розгортання 
глибинного особистісного архетипу свободи-відпові-
дальності); біо-генетично-оздоровчий блок (формування 
та забезпечення демографічно обумовлених потреб іс-
нування людини, родини, особистісного розвитку, за-
безпечення екологічно прийнятних умов проживання 
людини від природно-спокійного протікання вагітно-
сті до космічно-планетарного порядку взаємодії лю-
дини і Природи); соціо-партнерсько-коеволюційний 
блок (організаційно-управлінські й законодавчі перед-
умови розгортання продуктивної коеволюційної взає-
модії усіх суб'єктів національного відродження і роз-
витку шляхом добровільного об'єднання існуючих різ-
номанітних ресурсів і свідомої участі в задоволенні ак-
туальних приватно-громадських інтересів за допомо-
гою широкого соціального партнерства). 

Для реалізації стратегії духовно-ноосферно-ста-
лого господарського розвитку необхідна особлива інте- 
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14 ВІСНИК ЕКОНОМІЧНОЇ НАУКИ УКРАЇНИ 

грально-відроджувальна функція держави — неодири-
жизм. Головна специфіка цієї функції визначається 
тим, що осмислювальний рівень досягає онтологічних 
начал господарства і співвідноситься з гено-мемо- 
уномним кодом-началом, яке будучи духовним онотоло-
гічним ноуменом, задає і запліднює розгортання єдино-
розділеної триіпостасної духовно-біо-соціальної природи 
людини як цілісної особистості. Реалізації інтегрально-
відроджувальної функції неодирижизму держави має 
сприяти створення правових і фінансово-податкових 
стимулів щодо активного розгортання широкого соці-
ального партнерства всіх суб'єктів антикризових гос-
подарських трансформацій на засадах солідарності, 
довіри, взаємодопомоги і глибинного для людини пра-
гнення до гармонії та щастя. 

Висновки. Ці нові науково-теоретичні положення 
дозволяють не тільки кардинально оновити сучасну 
методологію соціально-економічних, господарських 
досліджень, але й по-новому більш глибоко і всебічно 
переосмислити кризову дійсність і розробляти людяно-
продуктивні практичні рекомендації по відродженню 
української нації та перетворенню українського народу 
в суб'єкт анти- та посткризових трансформацій. Роз- 
робка та реалізація стратегія духовно-ноосферо-ста-
лого господарського розвитку повинна стати тим су-
часним відроджувальним форматом світорозуміння 
(новим дискурсом), який відкриває двері виживання 
як для української нації, так і всього світового співто-
вариства. 

Уроком, який до сих пір поки глибоко й всебічно 
не вивчений і не оцінений, стало панування фінан-
сово-інтелектуальної влади, яка породила не лише су-
часну фінансово-економічну кризу, а й кризу поліси-
стемну. При цьому вихід із неї намагаються знайти в 
тих же координатах діалектико-матеріалістичного сві-
тобачення, в яких вона зароджувалася і поглиблюва-
лася, тобто знову ж таки головна причина вбачається 
в економічній складовій життєдіяльності суспільства. 
Такий підхід зарані гарантує неуспіх в пошуках виходу 
з полісистемної глобальної кризи-лабіринту. Вихід 
може відбутися лише через докорінну зміну системи 
мислення, де фундаментальним положенням стає ро-
зуміння того, що «все, що з’являється і робиться у 
Світі Натуральному, запозичує причину свою із Світу 
Духовного» [21, с. 529]. Проте колективна свідомість 
ще й сьогодні продовжує незмінно поклонятися ідолу 
ринку й споживацтва, бачачи в людині не духовну іс-
тоту, а лише засіб егоїстичного збагачення. Немає ро-
зуміння суті глибинної глобальної системної деграда-
ції, що зараз спостерігається і зумовлена розкладан-
ням, занепадом духовно-моральнісних цінностей лю-
дини. 

Тому й виходить, що якісна — духовно-мораль- 
нісна — зміна свідомості перш за все тих, хто іменує 
себе елітою, та й кожного «маленького» українця зараз 
стає тією основою-вимогою, яка не просто може, а по-
винна сприяти пробудженню й реалізації «заснувшого» 
потенціалу українського народу в творчо-сумісному бу-
дівництві Великої загальної Домівки, наповненої доб-
робутом, процвітанням і щастям. І суть справи зовсім 
не зводиться до того, що свідомі розмисли про май- 
бутнє потребують хоча б мінімального компромісного 
консенсусу, який може забезпечувати розвинений ін-
телект. Більш важливим і більш глибинним є розу-
міння недостатності навіть самого високо розвину-

того інтелекту для забезпечення цільного розвитку цілі-
сної людини, яка має єдину триіпостасну — духовно-біо-
соціальну — природу. Саме духовна іпостась виджере-
лює й мотивує творчість людяності як необхідну умову 
збереження-життя-розвитку Людини, запобігає як від 
її інволюції в звіролюдину, так й від уже започаткова-
ного виродження в механічного кіборга, до якого не-
змінно веде неконтрольований суспільством прогрес 
техносу, заснованого на чистому інтелекті як деякому 
логічно-розрахунково-оцінюючому механізмі, хоча й ос-
нованому на біологічно організованому мозку людини. 
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НЕОІНДУСТРІАЛЬНЕ МАЙБУТНЄ УКРАЇНИ:  
СПОДІВАННЯ VS ПЕРЕШКОДИ 

 
Україна прагне долучитися до європейського 

шляху розвитку, що означає рух у бік економіки 
знання, підняття стандартів якості життя, опанування 
європейських цінностей тощо. Деякі кроки в цьому  
напрямі вже зроблені підчас підготовки Угоди про 
приєднання, в процесі якої Україна вимушена була 
поступово «підключитися» до європейських стандартів 
у різних сферах. Найбільш вагомим з цих кроків треба 
назвати реформу місцевого самоврядування і децент-
ралізації влади. Незважаючи на помилки і перешкоди, 
цей процес вже набрав незворотного характеру і надав 
поштовху трансформаціям у багатьох сферах україн- 
ського суспільства. Цього не можна сказати про багато 
інших проголошених ініціатив, які носять деклара- 
тивний характер і суттєво не змінюють інституційні 
основи існування української держави. 

Ментальність українського народу також потер-
пає змін під впливом політичних подій, які відбулися 
останнім часом. Тому таким разючим здається конт-
раст між змінами в суспільстві і ментальності насе-
лення, яке поступово набуває рис постіндустріаль-
ного, і української промисловості, яка навпаки, збері-
гає непорушність індустріальної епохи. Однак складні 
умови і черговий кризовий стан, у якому перманентно 
знаходиться Україна, вимагають модернізації не тільки 
промисловості, а й усієї вітчизняної економіки, що 
сьогодні вважається можливим лише шляхом неоін- 
дустріалізації, і надання їй рушійної сили економіч-
ного і соціального розвитку країни.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Прибіч-
ники неоіндустріальної моделі розвитку України роз- 
глядають її як усвідомлену необхідність, яка навіть має 
стати її національною ідеєю [1], і впевнені, що її еко-
номіка, яка покладається на сировинні галузі, як го-
ловне джерело зростання ВВП, не може бути конку-
рентоспроможною, і не має майбутнього. Підводячи 
підсумки розвитку країни за роки незалежності та до-
сліджуючи процеси, які відбуваються останнє десяти-
ліття, більшість авторів залишають свої ілюзії щодо 
можливостей України «зробити настільки сміливий 
ривок випереджаючого розвитку з акцентом на зрос-
тання п'ятого і шостого технологічних укладів при за-
безпеченні в довгостроковій перспективі темпів зрос-
тання ВВП, які б в 2-3 рази перевищували аналогічні 
показники в країнах з розвиненою економікою» [2,  
с. 50]. Сьогодні той же автор із жалем вважає, що Ук-
раїні слід відмовитися від пишномовних лозунгів роз-
будови постіндустріального суспільства в умовах її ар-
хаїчної індустрії, структурних деформацій, зруйнова-
ної інфраструктури, а намагатися хоча б подолати  
технологічне відставання [3, с. 202]. 

Глибокі дослідження індустріального розвитку 
України на протязі багатьох десятиліть проводяться 
науковцями Інституту економіки промисловості НАН 

України О.І. Амошею, В.П. Вишневським, Л.О. Зба- 
разською, В.І. Ляшенком, Д.Ю. Череватським, І.П. Бу-
лєєвим та багатьма іншими. Ними досліджено процеси 
модернізації промислового потенціалу, виконано ана-
ліз теоретичних положень, науково-методичних підхо-
дів до бюджетно-податкового, грошово-кредитного 
регулювання і фінансового забезпечення переходу до 
неоіндустріального розвитку України, обґрунтовано 
стратегічні напрями, теоретико-методичні положення 
та розроблено практичні рекомендації щодо форму-
вання такої моделі, яка враховує соціально-еконо- 
мічні, інституційні особливості вітчизняної промисло-
вості та світові тенденції, і зокрема, значний вплив ін-
формаційного фактору, або фактору «смартизації» ви-
робництва [4-8]. 

Узагальнюючи результати досліджень указаних 
учених, можна зробити висновок, що інституційне  
середовище, існуюче в Україні, стимулює її господа-
рюючих суб'єктів до отримання доходів не через під-
вищення ефективності бізнесу шляхом модернізації 
виробництва і впровадження інновацій, а за рахунок 
пошуку ренти, участі у тіньовій економічній діяльно-
сті, політичній корупції та інших правопорушень. 
Тобто в країні відсутні інституційні умови для пере-
ходу до неоіндустріальної моделі розвитку.  

Також треба зазначити, що незважаючи на те, що 
неоіндустріалізація стала загальносвітовим трендом, 
саме це поняття є не до кінця визначеним. Деякі еко-
номісти вважають неоіндустріалізацію гальмом пере-
ходу до сучасних технологій, втіленням прикладу на-
здоганяючого розвитку, оскільки розглядають її тільки 
з точки зору орієнтації на збільшення частки індустрі-
ального сектору, хоч і з прикметником «нео», що лише 
посилить відставання від постіндустріальних країн, 
прирікаючи Україну на сировинний «придаток». А 
ключова проблема, що виникає унаслідок такої поста-
новки завдань, стосується спроможності забезпечити 
інвестиціями та фінансовим капіталом проведення не-
оіндустріалізації [9, 10]. 

Незважаючи на значні досягнення у дослідженні 
питань неоіндустріалізації та її ролі у модернізації про-
мислового потенціалу країни, поява специфічних ви-
кликів, зумовлених світовою хвилею четвертої про- 
мислової революції, спонукає до подальших наукових 
розвідок. Ця стаття має на меті дослідити деякі значущі 
риси процесу неоіндустріалізації, пов’язані із загаль-
ними глибинними змінами у постіндустріальному су-
спільстві, які, ставши результатом зростання інтелек-
туалізації та складності виробничих процесів і його  
підґрунтям, обумовлюють специфіку цього етапу про-
мислового розвитку, однак відсутні у даний час в Ук-
раїні. 

Виклад основного матеріалу. Сьогоденний стан 
промисловості України має позитивні та негативні  
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передумови її неоіндустріалізації. Згідно із проведеним  
останнім часом дослідженням [5, с. 153] до негатив-
них, головним чином, належать такі:  

— низький техніко-технологічний рівень вироб- 
ництва з високим рівнем зношеності основних фондів 
(у більшості галузей понад 60%) та домінуванням мо-
рально й фізично відсталих технологій (зокрема, до 
20% сталі виплавлялося мартенівським способом, що 
у світі вже практично не використовується);  

— висока енерго- і ресурсоємність виробництва, 
що виражається у превалюванні ресурсної, особливо 
сировинної, складової в собівартості вітчизняної про-
мислової продукції (зокрема, витрати на паливно- 
енергетичні ресурси становили в металургії близько 
50%, тоді як у промислово розвинених країнах цей по-
казник не перевищує 20%);  

— низький рівень екологічності більшості вироб-
ничих процесів (зокрема, частка маловідходних та ре-
сурсозберігаючих процесів у загальному обсязі нових 
технологічних процесів у металургії не перевищує у се-
редньому 40%);  

— низький рівень інвестиційно-інноваційної ак-
тивності;  

— деформації в структурі виробництва, експорту, 
імпорту та споживання продукції — спеціалізація на 
експорті напівфабрикатів низького рівня переробки 
(до 40-45% в металургії), та разом з цим великий обсяг 
імпорту високоякісної продукції кінцевого спожи-
вання. 

У цілому такий стан є свідоцтвом техніко-еконо-
мічних проблем радянського минулого, що накопичу-
валися протягом десятиліть. Його можна визначити як 
типову ситуацію «економіки димарів», притаманну 
саме старопромисловим регіонам ще в минулому сто-
літті, в той час коли Радянський Союз, а з ним і Ра-
дянська Україна були виключені з інноваційного про-
цесу, який вже почав грати у провідних країнах світу 
ключову роль. Але найбільш гостра проблема старо- 
промислових регіонів, які не стали на шлях модерні-
зації, — це те, що технологічно «відстає» не тільки  
розвиток їх базових галузей (добувна і металургійна 
промисловість), а самі ці галузі стають морально за-
старілими у зв’язку з появою потреби в нових ви- 
дах продукції, виробництво якої нарощують інші ре- 
гіони — регіони Центру1. 

Але деякі науковці вважають, що разом із вкрай 
негативними рисами, такий стан української промис-
ловості має і позитивні передумови неоіндустріаліза-
ції, до яких вони відносять: наявність істотних запасів 
деяких видів ресурсів та кваліфікованої й відносно де-
шевої робочої сили; комбінатів повного циклу в базо-
вих галузях, що дає можливість не залежати від ім- 
порту напівфабрикатів; і навіть техніко-технологічну 
відсталість виробництва. Останнє пов’язане з можли-
вістю меншого «опору» з боку власників підприємств 
у разі проведення їх докорінної модернізації. Поси-
лення ж відповідальності за забруднення навколиш-
нього середовища має підштовхнути до більш швидкої  
модернізації підприємств на інноваційній основі [5, 
с. 154]. 

                                                
1 За концепцією, яка вважається однією з найбільш 

визнаних еволюційних концепцій просторового розвитку, 
галузі, які не відповідають більше статусу Центру, посту-
пово витісняються на периферію — спочатку ближчу — 
напівпериферію, потім подальшу. Цей процес отримав 

Факти свідчать, що такі сподівання не мають на-
лежної основи, а навпаки, нагадують негативний до- 
свід намагань виправити кризову ситуацію. На протязі 
довгого часу з українського бюджету постійно надава-
лася державна підтримка окремим, визначеним в яко-
сті пріоритетних, галузям промисловості. Серед них — 
гірничопромисловий комплекс, вугільна промисло-
вість, автомобілебудування, суднобудування, літакобу-
дування, ракетно-космічна промисловість. Їм надава-
лися податкові та кредитні пільги (з 2010 р. приєдна-
лася легка промисловість, машинобудування, АПК, 
виробництво електро- і теплоенергії із альтернативних 
джерел, поліграфічна діяльність тощо), а окремим га-
лузям — бюджетні субсидії на підтримку діяльності та 
модернізацію виробництва. 

Однак ці засоби прямої підтримки не привели до 
поліпшення стану цих галузей ні з точки зору модер-
нізації виробничих потужностей, ні з точки зору по-
ліпшення фінансових результатів їх діяльності. Це не 
є свідченням неефективності взагалі прямої підтрим-
ки. У багатьох країнах така форма підтримки свого 
часу дозволила як модернізувати старі, так і розвинути 
нові галузі промисловості. Адже в цих країнах вона на-
давалася більшою мірою, виходячи із цілей довгостро-
кового розвитку, із перспективності тих чи інших га-
лузей з позицій майбутніх структурних змін. Відсут-
ність такого ж результату в Україні слід пов'язувати, 
як вважають фахівці [11, с. 88], з іншими мотивами 
надання допомоги та іншими характеристиками внут-
рішнього і зовнішнього ринку. В Україні підтримка 
мала виключно лобістське походження, і фактично 
була орієнтована на збереження нинішнього статус-
кво одержувачів, не створюючи у них достатніх моти-
вів для проведення структуризації і модернізації виро-
бництва.  

Окрім заходів «жорсткої» політики, не бракувало 
офіційних гасел «м’якої політики». Але, з одного боку, 
вони виявилися нереалізованими, а з іншого — не 
мали нічого спільного з тими елементами, які прита-
манні «м’якій» політиці, а саме: створення сприятли-
вих умов для ведення бізнесу, зменшення ризиків ін-
вестиційної і господарчої діяльності, допомога у інно-
ваційній діяльності компанії, організація навчання  
і підвищення кваліфікації персоналу, реалізація еко-
логічних програм, стимулювання самозайнятості насе-
лення через підтримку розвитку малого бізнесу, роз-
виток інфраструктури і ще багато чого. В Україні  
жодна з цих проголошених ініціатив не знайшла ре- 
ального втілення.  

Українська відкрита периферійна економіка — 
зона стабільної неконкурентоспроможності і вузького 
внутрішнього ринку. Якщо внутрішній ринок раптом 
розширювався, на нього приходив виробник або по- 
стачальник (але не капітал) з розвиненої країни. За-
клики до розвитку малого і середнього бізнесу на 
інноваційних засадах в таких умовах це явний обман. 
Таким чином, «жорсткий» варіант державної підтрим-
ки модернізації вітчизняної промисловості виявився 
неефективним, а жодного з елементів «м’якого» не 
було втілено. Не дивно, що у межах сучасної моделі її 

назву «дифузії застарілих нововведень», забезпечує по- 
стійне відтворення центропериферійної системи і грає  
важливу роль в передачі імпульсів зростання від центру 
до периферії, сприяючи її розвитку, хоч і закріплюючи 
тим самим її жорстку підпорядкованість Центру. 
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існування відсутні передумови становлення інновацій-
ної системи, як основи неоіндустріального розвитку. 

Цей висновок вже на протязі декількох десятиліть 
підтверджений самою практикою. Рівень інноваційно-
сті економіки країни є висвітленим численними рей-
тингами, і в жодному з них Україна не посідає місця 
в перших рядках. Серед них найбільш ваговими є: 
GCI — індекс глобальної конкурентоспроможності 
(Global Competitiveness Index); GII — глобальний індекс 
інновацій (Global Innovation Index); ТAI — індекс тех-
нологічних досягнень (Technology Achievement Index); 
ISI — індекс інформаційного суспільства (Information 
Society Index); ERI — індекс електронної готовності (E-
Readiness Index); IDI — індекс розвитку інформаційно-
комунікаційних технологій (ICT Development Index); 
NRI — індекс мережної готовності (Networked Readiness 
Index); DOI — індекс цифрових можливостей (Digital 
Opportunity Index); ICT-OI — індекс можливостей роз-
витку ІКТ (ICT Opportunity Index); ICT-DI — індекс ди-
фузії ІКТ (ICT Diffusion Index).  

Хоч ці індекси відрізняються наборами показни-
ків, ступенем охоплення, періодами вимірювання 
тощо, топ-лист країн, які їх очолюють, майже не змі-
нюється. Це так звані «азійські тигри», скандинавські 
країни, малі європейські країни, США, Велика Брита-
нія. 

Узагальнюючим показником рівня інноваційного 
розвитку економік світу є, зокрема, глобальний індекс 
інновацій (GII). Наразі це міжнародне дослідження 
надає найбільш повний аналіз показників, що склада-
ється із 80 різних змінних стосовно інноваційної дія-
льності у різних країнах, а також дозволяє оцінити їх 
конкурентні позиції у цій сфері. За Індексом інновацій 
Україна спускається все нижче сходинками рейтингу, 
зайнявши у 2019 р. тільки 47 місце із 129 країн (у 
2018 р. — 43) [12].  

Концепція конкурентоспроможності протягом 
останніх десятиліть привертає багато уваги як науков-
ців, так і можновладців. Україна завжди залишається 
серед європейських аутсайдерів за глобальним індек-
сом конкурентоспроможності (GCI) за методикою 
ВЕФ — 79 місце у 2015 р., 81 — у 2017 р., 83 — у 2018 р. 
та 85 місце серед 141 країн — у 2019 р. Найбільшу за-
грозу для конкурентоспроможності країни займає в 
рейтингу незмінно низький рейтинг фактору якості 
інститутів — 131 позиція серед 142 країн у 2012 р. та 
129 у 2017 р. і макроекономічного середовища — 128 у 
2017 р. У 2019 р. за цим показником Україна підви-
щила свої позиції — 104 місце, однак у цей період було 
змінено структуру GCI [13-14]. 

Поступово, але неухильно знижується питома 
вага чисельності штатних працівників сфери НДДКР 
(R&D) у загальній чисельності зайнятих (у віці 15- 
70 років) — з 0,72% у 2008 р. до 0,62% у 2012 р. і 
0,57% — у 2018 р. [15, с. 73]. 

Залишається визначити, що за минулий час в 
країні практично зникло наукомістке, високотехноло-
гічне виробництво у машинобудуванні, приладобуду-
ванні, судо- і авіабудуванні.  

Згідно з наведеними даними можна стверджу-
вати, що заяви про намагання створити з України 
інноваційну державу залишились, як завжди, тільки 
деклараціями, і тепер пропонується це зробити через 
неоіндустріалізацію. Треба проаналізувати, які під- 
стави існують для того, щоб сподіватися на реальність 
чергового сценарію.  

Основними завданнями неоіндустріалізації ви-
значені: модернізація існуючих і створення нових ро-
бочих місць з конкурентоспроможним рівнем устатку-
вання й оплати праці, підвищення питомої ваги тех-
нологій п’ятого і шостого укладів, забезпечення то- 
варного наповнення внутрішнього ринку високоякіс-
ною промисловою продукцією власного виробництва, 
розвиток експортного потенціалу і зміцнення позицій 
національних товаровиробників на міжнародних рин-
ках [5].  

Однак весь попередній досвід спроб проведення 
структурних реформ у промисловості України довів, 
що всі ці напрямки на різні способи вже були прого-
лошені численними урядами, але залишилися на па-
пері і в пам'яті тих, хто знаходився при владі в ті часи. 
Власне вони і вичерпуються прийняттям численних 
програм і постанов. Практично усі галузеві програми 
розвитку були декларативними як в плані постановки 
цілей, так і у виборі засобів їх досягнення. Пояснення 
цьому можна надати через дуже вільне трактування ві-
домого принципу Д. Юма, отримавшого назву «гіль-
йотини Юма» — «неможливо вивести те, що має бути 
з того, що маємо». У даному контексті це означає, що 
неоіндустріалізацію неможливо здійснити на тих ос-
новах, які зараз існують в Україні.  

Завищені очікування в сучасних умовах дефіциту 
ресурсів, інвестицій, в тому числі ПІІ, обтяжливих  
боргів, відплив з країни кваліфікованих кадрів і при-
ватного капіталу, виключають стрімке застосування 
проривних технологій четвертої промислової револю-
ції. Декларативні твердження про можливість таких 
проривів в Україні є нічим іншим, як популізмом.  

Тому, не виключаючи об'єктивної необхідності 
проведення в Україні неоіндустріалізаціі, треба зро-
бити суттєві зауваження шодо появи в її промислово-
сті п'ятого і шостого технологічних укладів, як фунда-
менту постіндустріальної економіки.   

Сучасна економічна наука розуміє неоіндустрі- 
алізацію, як економіку, ґрунтовану на знаннях, люд-
ських ресурсах і мережах. Втім, питання розробки  
неоіндустріальної моделі розглядаються в Україні зде-
більшого у межах загальної проблеми модернізації на-
ціональної економіки, основними рисами якої визна-
чається: зниження ресурсо- та енергоємності на усіх 
етапах виробництва; підвищення екологічності вироб-
ничого процесу; впровадження інноваційних розробок 
принципово нових техніко-технологічних рішень для 
промислового виробництва.  

Але такий варіант погляду на неоіндустріалізацію 
це, в сутності, архаїчний підхід технократичного ха- 
рактеру. Його архаїчність полягає не тільки в звуже-
ності точки зору на цей процес. Неоіндустріалізація як 
складова економіки знань має сутнісну специфіку, і не 
зводиться лише до процесів постіндустріальних техно-
логічних трансформацій шляхом зміни секторальної 
структури економіки і реструктуризації промислово-
сті. 

Неоіндустріалізація за своїм змістом є процесом, 
який треба розглядати в контексті ослаблення фор- 
дистської моделі, тобто моделі організації вироб- 
ництва, що забезпечила значне і постійне економічне 
зростання в країнах з ринковою економікою в період 
після кризи в США і після ІІ світової війни аж до 
кризи початку 70-х років. Ця модель об'єднала масове 
виробництво і масове споживання в жорсткій системі 
управління суспільними і виробничими відносинами в 



ПРОГНІМАК О. Д. 
 

 
 

        2020/№1  19 
 

умовах економічної політики, яка проводилась згідно 
із кейнсіанськими нормами, спрямованими на під- 
тримку внутрішнього попиту.  

Розвинені країни досягли в межах цієї індустрі- 
альної моделі високого рівня розвитку економіки,  
технологій, добробуту, соціального захисту, тим самим 
створивши передумови для переходу до наступного 
етапу — розбудови постіндустріального суспільства з 
його ядром — неоіндустріальною економікою. Насе-
лення цих країн в умовах масового виробництва отри-
мало можливості задовольняти свої потреби в товарах 
масового попиту і високоякісних послугах за доступ-
ними цінами. Однак відповідно закону узвишшя по- 
треб і завдяки різкому стрибку інноваційних техноло-
гій широкого застосування було сформовано плато-
спроможний попит вже не на уніфікований, а на 
більш різноманітний та індивідуалізований асорти-
мент товарів і послуг.  

Отже, фордистська модель свого часу надала  
можливості зростання добробуту населення цих країн 
і формування прошарку середнього класу, попит якого 
почав диференціюватися під впливом інноваційного 
процесу. Саме це надало західним аналітикам вважати, 
що втрата ефективності фордистської системи вироб-
ництва в розвинених країнах Заходу і США, пов’язана 
з її неспроможністю реагувати на все більш різнома- 
нітний і мінливий попит з боку середнього класу, який 
все більш фрагментується зсередини [16].  

Тобто на більш високому щаблі розвитку при за-
доволенні першочергових потреб стають все більш за-
требуваними диференційовані товари і послуги. І це 
різноманіття пропозицій гармонізується різноманіт-
тям попиту, що є постійним двигуном неоіндустріалі-
зації у розвинених країнах. Інноваційний процес є  
фактором і результатом цього різноманіття. Його при-
скорення у сполученні із диференціацією попиту ство-
рило умови для переходу до неоіндустріального ін- 
формаційного суспільства. Не просто поява нових то-
варів і послуг, а тенденція до все більшого і всебічного 
втілення в них вимог конкретного споживача разом із 
зростанням і ускладненням його потреб, приводить до 
явища, що визначається терміном «кастомізація» (від 
англ. customize) виробництва — особливий індивідуалі-
зований підхід до задоволення потреб і смаків окре-
мого споживача.  

Індивідуалізація товарів і послуг може послугову-
вати одночасно демасифікації і дестандартизації усіх 
сторін буття. Дедалі більше розмаїття продукції, що 
випускається у розвинених країнах, стає ключовою 
причиною нового поділу праці. Замість виробництва 
товарів масового попиту виникає виробництво, орієн-
товане: на максимальне задоволення диференційова-
них, специфічних потреб, потреб певних груп спожи-
вачів; на постійне оновлення продукції і послуг з ура-
хуванням новітніх технологій; на високу якість, вклю-
чаючи етичну й екологічну складові як самого про- 
дукту, так і його виробництва. Випуск продукції на  
таких засадах не здатен забезпечити масове вироб- 
ництво, адже диференційоване виробництво вимагає 
незліченних різних вмінь і знань. Сучасне безпреце- 
дентне зростання диференціації продукції і послуг 
означає безпрецедентний, «до атомарного рівня», по-
діл праці [17, с. 312]. Все це викликало цілу низку про-
цесів у цих країнах, які розглянуто нижче. 

Замість великих ієрархічних структур індустріаль-
ної епохи в результаті їх дезінтеграції з'являються ве- 

ликі, середні та малі підприємства, що створює істотно 
більшу різноманітність міжфірмових зв'язків всередині 
виробничої системи. Запуск цих абсолютно нових 
процесів глибоких організаційних змін, який став ре-
зультатом зростання інтелектуалізації виробництва, 
забезпечив «вибухове» зростання розмаїття їх резуль-
татів. Зміни виражені у відмові від великомасштабного 
виробництва, що неминуче спричиняє і відмову від ба-
гатьох технологічних процесів, налагоджених до до- 
сконалості в індустріальну епоху. «Домінуючий тип 
виробництва, при якому великим обсягом випуску се-
рійно виготовляється і періодично повторюється вели-
кий обсяг виробів в рамках обмеженої номенклатури, 
поступиться місцем сучасному індивідуальному ви- 
робництву ... на високотехнологічному обладнанні 
(типу 3D-принтерів), але вже з новими більш якіс-
ними характеристиками, ніж це було при переході до 
серійного виробництва в епоху індустріалізації» [8, 
с. 61]. 

«Вибух різноманітності та складності» вимагає 
використання різного роду знання. Ось тут з'являється 
ніша для розвитку малих і середніх підприємств. Саме 
фактор знання грає головну роль у зміцненні позицій 
підприємницького сектору через стійке існування ма-
лих і середніх підприємств у сучасній економіці знань.  

В університетських містах, великих міських агло-
мераціях з високоосвіченим населенням, з високо- 
диференційованою структурою промислового вироб- 
ництва, як правило, питома вага малого і середнього  
бізнесу вища, ніж в монопрофільних містах. В Україні 
теж відчутна ця загальна тенденція — у Києві знахо-
диться 25,2% від усієї кількості малих і середніх під- 
приємств (юридичних осіб) країни, в яких зайнято 
29,6% від усіх найманих працівників таких підпри-
ємств та 40,7% реалізованої продукції усіх підприємств 
(без банківського сектору). Тобто ці показники у де- 
кілька разів вищі ніж в середньому в Україні [18, 
с. 30]. 

Малий і середній бізнес стає важливою складо-
вою господарської структури, без якої неможливе її 
ефективне функціонування в умовах сегментації рин-
ку і фрагментації попиту. Однак зменшення розміру 
підприємств завжди означало недоотримання ефекту 
економії на масштабі виробництва. Зараз паралельно 
з факторами, що знижують ефективність, з'являються 
фактори, які відшкодовують цей спад, а найбільш ін-
новаційні види діяльності відшкодовують цей спад з 
надлишком. Крім того, об'єднуючись у мережі, малі 
підприємства можуть отримати хоча б частково ефект 
масштабу. У малих підприємств не вистачає власних 
ресурсів, щоб генерувати нове знання відразу в де- 
кількох напрямках діяльності. Об’єднуючись у мережі, 
вони набувають здатність «витягувати» це знання із  
зовнішнього середовища від своїх мережних партне-
рів — інших фірм, суб'єктів інноваційній інфраструк-
тури, наукових установ [17, с. 324]. 

Видатні вчені, серед яких треба в першу чергу на-
звати американського футуролога Елвіна Тоффлера, 
впевнені, що світ поступово рухається від економіки 
«другої хвилі», яка принесла масове промислове ви- 
робництво, до економіки, а, точніше, цивілізації «тре-
тьої хвилі». 

«Нові технології роблять різноманітність такою ж 
дешевою як і однаковість», — ще п’ять десятиріч тому 
наголосив у своїй праці «Третя хвиля» Е. Тоффлер 
[19]. Відзначимо, що ця теза висувалась їм ще задовго 
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до появи 3D-принтерів та інших здобутків останніх ча-
сів, які наочно матеріалізують цей прогноз через  
півстоліття. Відчувши потребу населення розвине- 
них країн у більш диференційованому споживанні,  
Е. Тоффлер передбачав і спрогнозував технології май-
бутнього, які не могли не з’явитися, якщо в них ви-
никла потреба1. Звісно, що це відбувається не тільки в 
матеріальній сфері — виробництві товарів, а і в сфері 
нематеріальній — розподілу, де спостерігається все  
більше дроблення ринку, широко розповсюджуються 
системи індивідуальних замовлень і доставки через  
пошту, Інтернет тощо. ІКТ у цьому процесі зіграли ви-
рішальну роль, уособлюючи собою нові технології і за-
безпечуючи інтенсивну інформатизацію бізнес-проце-
сів і суспільства в цілому. 

Також Е. Тоффлер обґрунтовує бурхливий, майже 
вибуховий розвиток ІКТ, і, в цілому, становлення ін-
формаційного суспільства знову ж таки тим, що чим 
більше роздрібнюється масове суспільство, чим більш 
складною та диференційованою стає економіка такого 
суспільства, тим більший обмін інформацією потрібен 
для того, щоб підтримувати інтеграцію в системі. За 
думкою футуролога, інформаційна революція не тіль-
ки робить можливим занепад масового виробництва  
і споживання, а і виникла завдяки йому. Тобто саме 
демасифікація є однією з причин інформаційної рево-
люції. Тому цілком зрозуміла оцінка відповідності 
промислового виробництва, так само, як і окремих 
підприємств, критеріям смарт-індустріалізації. Інфор-
маційно-комунікаційні технології, наукоємні послуги, 
втягнуті в сучасну промислову екосистему, стають не 
її частиною, і навіть не її інструментами, а органіч-
ними, іманентними складовими, перетворюючи їх  
відносини в органічне єдине ціле.  

Таким чином, у постіндустріальному суспільстві 
масове виробництво і масове розподілення так званих 
товарів широкого вживання вже не є прогресивними 
методами. Навпаки, економіки, які вперто намага-
ються повернутися до масовості, опиняються на уз-
біччі прогресу. Економічне зростання у будь-якому су-
часному — індустріальному, постіндустріальному, сус-
пільстві забезпечується за рахунок інвестицій. Але при 
цьому в постіндустріальному суспільстві більша час-
тина інвестицій здійснюється у наукові розробки, ін-
новаційні технології, створення інноваційних продук-
тів, а не в існуючі технології і виробництво масової 
традиційної продукції. Адже сучасне виробництво,  
рухаючись у бік демасифікації, не потребує масового 
випуску, а зовсім інших вимог, унаслідок чого еконо-
мія на масштабі вже не є ринковою перевагою в пост-
індустріальній економіці.  

Елвін Тоффлер вважає цей факт історичною змі-
ною, найважливішим зсувом в характері ринкової еко-
номіки з часів промислової революції з її «економікою 
димарів» — символів індустріального конвеєрного ви-
робництва. Зникнення у розвинених країнах підпри-
ємств фордовського типу (саме вони «переселилися» у 
країни третього світу) — закономірний процес, який  

                                                
1 Прогнози вченого здавались настільки дивовиж-

ними для радянської «згуртованої свідомості», що в кри-
тичних статтях - рецензіях на книгу «Третя хвиля» його 
ідеї щодо мобільного зв’язку, кабельного телебачення,  
персональних комп’ютерів визнавались «божевільними» 
(див. Баталов Э. Между прошлым и будущим. Иностран-

розвивається в довгостроковій перспективі. Поєд-
нання нових технологій із новим демасифікованим ви-
робництвом і процесами розподілу демонструє гли-
бину структурних змін, які відбуваються сьогодні в  
розвинених економіках. Унаслідок цього докорінного 
розриву із минулим, промисловість «третьої хвилі» не-
можливо розглядати як новий розвиток старих форм. 
Вона має абсолютно інший економічний, організацій-
ний та соціально-культурний вимір, адже індивідуалі-
зація виробництва товарів і надання послуг може по- 
слуговувати одночасно демасифікації і дестандартиза-
ції усіх сторін буття.  

Ці зміни у промисловості, і взагалі, в економіці, 
треба розглядати як складову більш масштабних сус-
пільних перетворень, як щільно переплетені елементи 
базової трансформації, яка охоплює усі сторони 
життя, тим самим по-новому сегментуючи не тільки 
економічну сферу, а і суспільство в цілому. Дана  
трансформація — це зсув до економічної і соціальної 
системи, заснованої на розмаїтті, диверсифікації та 
креативності. 

Відповідно цим процесам, грубі, недиференці- 
йовані інструменти, призначені для масового вироб- 
ництва і централізованої економіки, непридатні в умо-
вах неоіндустріальної економіки, — наполягав Е. Тоф-
флер ще півстоліття тому. 

Щоб утримувати це безперервно зростаюче роз-
маїття сучасної моделі неоіндустріального розвитку від 
руйнівної фрагментації, потрібні інші, істотно більш 
витончені механізми, ніж ті, що використовувалися в 
індустріальні часи. Неоіндустріальне бізнес-середо-
вище відрізняється дуже складною структурою, і ця 
складність обумовлена саме демасифікацією попиту, 
адже масове виробництво не в змозі виробляти ши-
року лінійку продуктів і послуг. 

Звідси виникло поняття «вusiness sophistication», 
яке розуміється як ділова витонченість, вишуканість,  
і характеризує рівень розвитку бізнес-процесів: якість 
ділових операцій та стратегій окремих фірм; розвине-
ність бізнес-мереж; підвищення складності та гнучко-
сті організаційних процесів підприємницької діяльно-
сті.  

Не дивно, що на підставі цього поняття в широ-
кому колі економічних теорій відбувається «поворот 
до складності», проголошено наступ «ери складності»  
і навіть «революції складності» [20]. Саме цей напрям 
досліджень емпірично показав вплив різних факторів 
на темпи ускладнення економіки країни, зв'язок склад-
ності та економічного зростання і розвитку, ряд інших 
економічних явищ, і зокрема, тісний зв'язок з нею ін-
телектуального рівня населення.  

Йдеться про складність, як взагалі суттєву рису 
сучасності, як відмову від «простих» відносин у будь-
якій сфері, і, як суспільство, так і бізнес мають бути 
підготовлені до цього. Але в українському соціумі,  
і навіть у науковому і бізнес-середовищі ця «парадигма 
складності»2 [21] поки ще не знаходить не тільки під-
тримки, а й розуміння. Між тим, відмова від сприй-

ная литература. 1981. №11. С. 199-213). Адже Елвін Тоф-
флер зазіхнув на основи тоталітарної держави — однако-
вість форм, смаків, бажань; відсутність вибору у будь-
чому.  

2 Е. Морін визначав «парадигму складності» ще на 
початку 90-х [21]. 



ПРОГНІМАК О. Д. 
 

 
 

        2020/№1  21 
 

няття складності, як сучасного погляду на неоіндуст-
ріалізацію, може також стати обмеженням для її впро-
вадження.  

Професор Гарвардського університету Рікардо 
Хаусман разом із своїм колегою Цезарем Ідальго за-
пропонували макроекономічний показник «Індекс 
економічної складності» (Economic Complexity Index — 
ECI) [22], який простежує за останні 40 років зміни у 
складності (sophistication) виробництва і експорту у  
різних країнах — з низьким (low-income countries — 
LICs), середнім рівнем доходу (middleincome countries — 
MICs), а також економіках з багатими природними ре-
сурсами. Чим більше різних галузей і більший асорти-
мент товарів, які випускаються і експортуються краї-
ною (саме через це розраховується ЕСІ разом із ін- 
дексом складності продукції (PCI), тим більш сталим 
є її розвиток, і вищим — стійкість до зовнішніх нега-
тивних впливів. У публікаціях авторів індексу ствер-
джувалось, що не всі товари, які країна виробляє та 
експортує, однакові за своїми наслідками для її еко-
номіки. Зрештою, деякі продукти мають найбільший 
потенціал в частині створення вартості у тому сенсі, 
що вони пов'язані з високим рівнем продуктивності та 
є більш конкурентоспроможними, що в цілому при-
несе більше зростання ніж на інших. З часом склад-
ність виробничої екосистеми країни може розвиватися 
або через підвищення якості колишньої, або перехід 
до нової, більш складної продукції. Це поширює  
участь країни в міжнародному поділі праці, дозволяє 
займати свої ніші в глобальних ланцюжках створення 
вартості (Global Value Chains — GVC) та успішно кон-
курувати на світових ринках товарів, послуг, капіталу 
(також людського). Збільшення «витонченості, вишу-
каності складності» (sophistication) у виробництві та 
експорті країни, стає істотною рисою неоіндустріаль-
ної економіки, і розглядається як ключовий компо-
нент економічного розвитку і зростання  конкуренто-
спроможності, адже бізнес може бути ефективним 
тільки за умови активної діяльності на світових ринках 
з їх дуже високим рівнем конкуренції.   

Припускаючи, що нові продукти, які виробляє  
і експортує країна, залежать значною мірою від різно-
маніття нестандартних можливостей (capabilities)1, на-
явних в цій країні, ЕСІ прогнозує види продукції, які 
країна зможе розвивати у майбутньому, показуючи, 
що показники індексу є сильно співвідношені з різно-
манітністю видів праці, використовуваних у вироб- 
ництві товарів країни [23].  

Індекс Хаусмана заснований на моделях так зва-
ної «кількісної» теорії економічної складності, і має 
яскраво виражений макроекономічний характер (мік-
роекономічні процеси практично не зачіпаються). Та-
кож, хоча прихильники кількісної теорії стверджують 
про визначальну роль знань у формуванні високої 
складності економіки, самі по собі знання не фігуру-
ють у процедурах розрахунку індексів ЕСІ та РСІ.  
Розрахунок ЕСІ робиться із застосуванням моделей, 
що відрізняються нетривіальними вимірювачами склад-
ності, ґрунтуючись, однак, на стандартних економіч-
них показниках.  

                                                
1 Факторний аналіз виділив три «capabilities» — тех-

нології, освіту і управління (governance), а подальший ана-
ліз показав наявність тісних зв'язків між цими можливо-
стями і рівнем економічного розвитку країн [23]. 

У 2013-2014 рр. індекс ECI України скоротився з 
0,601226 до 0,268345, але у 2017 р. він дорівнював вже 
0,556886 (у 2015 р. — 0,658954), завдяки чому країна 
посіла 39 місце серед 125 країн світу. Попереду Укра-
їни, крім розвинених, майже усі посткомуністичні 
країни, прибалтійські, Росія і Білорусь. Найменші зна-
чення цього індексу2 (0,056669 — 0,127406) Україна 
мала у період 1992-1994 рр., після чого відбулося сут-
тєве покращання її позицій у цьому рейтингу, після 
чого 20 років вони трималися в межах 0,458828 — 
0,658954 [22].  

Низькі значення ЕСІ віддзеркалюють те, що вже 
довгий час участь українських господарюючих суб'єк-
тів в GVCs в основному пов'язана з експортом сиро-
вини і продуктів її первинної переробки у традиційних 
галузях промисловості з їх експортною орієнтацією до 
80%, тобто продукції з низькою часткою доданої вар-
тості.  

Треба зауважити, що, на відміну від GCI, зна-
чення індексу ЕСІ є досить стабільними. За чверть 
століття суттєво покращила свої позиції у цьому рей-
тингу Фінляндія, перейшовши із позиції позаду Укра-
їни (30 місце) у період середини 90-х років у першу 
десятку на початку ХХІ століття. Багато років поспіль 
рейтинг очолювали Німеччина, Японія і Швейцарія. 
Останнім часом у першій десятці країн, як завжди, 
скандинавські країни, Японія, Південна Корея, Сін-
гапур, Німеччина, Австрія, які мають значення індексу 
в межах від 1,6 (Австрія) до 2,5 (Японія) [22]. 

Складність суспільства та його економіки, різно-
маніття процесів в них виникають не самі по собі, а 
створюються безліччю дій і взаємодій людей, еконо- 
мічних агентів, їх асоціацій та державних установ. Ва-
жливо підкреслити, наскільки значущими для цих дій 
і взаємодій є інформація і знання, адже первинними 
вимірювачами можливостей країни виступають показ-
ники, які відображають обсяг наукових публікацій  
і патентів, витрати на НДР, кількість користувачів Ін-
тернету, кількість осіб, які мають освіту різних рівнів  
[20, с. 9]. Рівень «смартизації» — це також складова так 
званої вишуканості бізнесу, який вимірюється іншими 
індексами, але також він розчинений і у вusiness 
sophistication. 

Таким чином, складність економіки — поняття, 
що за своєю сутністю має цілком оригінальне зна-
чення, — виявилося наслідком вже звичних понять 
інноваційної активності, людського капіталу, якості 
інститутів, якості менеджменту і маркетингу, ефек- 
тивності уряду тощо.  

Не можна обійти те, що вишуканість бізнесу 
(вusiness sophistication) входить до складу Індексу гло- 
бальної конкурентоспроможності (GCI), як компонента 
Субіндексу С (Innovation and sophistication factors), у 
якому саме оцінюються фактори інноваційності і 
складності. За цим Субіндексом у 2017 р. Україна була 
на 73 сходинці рейтингу, але саме за цією компонен-
тою (ст. 11) — значно нижче — на 98-й. Треба зазна-
чити, що ступінь складності економіки країни у цьому 
індексі розраховано на інших ніж ЕСІ засадах і по- 
казниках, і містить, зокрема, такі складові: стан роз-
витку кластерів (state of cluster development) — 125 місце; 

2 До 1992 р., як і СРСР, Україна не входила у рей-
тинг ЕСІ. 
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характер конкурентної переваги (nature of competitive 
advantage) — 109; довжина ланцюжка вартості (value 
chain breadth) — 97; контроль міжнародного розповсю-
дження  (сontrol of international distribution) — 91; вишу-
каність виробничого процесу (production process sophisti-
cation) — 71; якість маркетингу (extent of marketing) — 
80; готовність делегувати повноваження (willingness to 
delegate authority) — 122 місце [13, c. 12].  

Україна у 2015-2017 рр. мала значення за цими 
показниками значно нижчі, ніж за іншими у складі 
GCI, і більш того, вони тільки погіршувались за 
останні роки, що наявно свідчить про її дуже слабку 
готовність до реальної неоіндустріалізації, адже порів-
няльна оцінка стану конкурентоспроможності майже 
140 країн світу дає достатнє розуміння рушіїв еконо-
мічного зростання в епоху четвертої промислової ре-
волюції.  

Такі невтішні результати свідчать, що сформовані 
в Україні інститути не створюють умов для успішної 
конкуренції на світових ринках також тому, що іс- 
тотно підвищують витрати і ризики господарської ді-
яльності, оскільки трудові та господарські відносини в 
її економіці багато в чому засновані на неефективних 
неформальних правилах. 

У 2018 р. було суттєво змінено структуру індексу 
GCI, у зв’язку з чим неможливо дослідити динаміку 
вищенаведених показників. Рівень розвиненості біз-
нес-мереж країни, якість ділових операцій та стратегій 
окремих фірм відображені у блоці «Інноваційна еко-
система», в якому Україна посідає 73 місце, а її скла-
довими є бізнес-динамізм (у ньому оцінюється перед-
усім підприємницька культура) та інноваційні можли-
вості, за якими Україна займає відповідно 86 та 58 міс-
ця. В цілому більш високі позиції України у цьому 
блоці обумовлено рівнем її науково-дослідницького 
потенціалу, а не спроможністю перетворити його на 
нові товари та послуги.  

Одна із важливих складових блоку «Інноваційна 
екосистема» — це взаємодія та розмаїття (interaction and 
diversity). Оскільки поняття складності близьке до по-
няття розмаїття, вплив останнього на економічне  
зростання було виявлено набагато раніше. Навіть було 
відзначено, що головним пріоритетом і основним 
трендом бізнесу у майбутньому буде розмаїття та ін-
клюзія (Diversity And Inclusion — D&I).  

В глобальному вимірі це означає, що замість без-
умовних пріоритетів стандартизації з її економією на 
масштабі приходять цінності різноманітності культур-
ного, етнічного, інтелектуального характеру. Індустрі-
альні виробничі системи конвеєрного типу, що несуть 
притаманні їм риси однорідності, неподільності (міц-
ного, часом нерозривного, роздроблювання стадій, 
блоків), замінюються на «системи, які мають нові вла-
стивості: гетерогенності, корпускулярності, плинно-
сті». Саме інноваційний процес викликає подібні 
зміни, і ці ж самі зміни його спонукають. Це відбува-
ється тому, що зростання інтегрованості в індустрі- 
альні часи неодмінно супроводжувалось тенденцією до 
обмеження складності (тобто до спрощення організа-
ції) [17]. Однак у міру ускладнення, наростання різно-
манітності елементів, їх щільна інтеграція в єдину си-
стему стає вже просто неможливою, внаслідок чого 
об'єктивно вимушено ослаблення щільності зв'язків 

                                                
1 Збільшення частки сфери послуг — третього сек-

тору економіки (від  лат. tertins — третій). 

між елементами в міру їх ускладнення. На зміну попе-
реднім концепціям економічного зростання з’явля-
ється нова постфордистська техноіндустріальна кон-
цепція, згідно з якою глобальна виробнича система 
намагається структуруватися як мозаїка гнучких, спе-
ціалізованих і саморегулюємих локальних систем, які 
підтримують між собою відносини обміну в межах 
комплексних мереж [16, c. 39]. Тому разом із деін- 
дустріалізацією в розвинених країнах приcкорився 
процес терціаризації1 їх економік, який передував у 
цих країнах процесу неоіндустріалізації, і значною мі-
рою обумовив його. 

Само поняття послуги містить одразу ж декілька 
ознак всеосяжної соціальної трансформації, яка по-
чала відбуватися у найбільш розвинутих країнах сві-
ту — зростання обсягів наукоємних, високотехноло- 
гічних послуг на засадах праці висококваліфікованих 
робітників. 

По-перше, послуга майже завжди забезпечує зв’я-
зок, а саме зв’язків поміж зростаючою кількістю соці-
альних акторів потребує нова реальність інформацій-
ного, постіндустріального суспільства. Роз’єднані еко-
номічні агенти для ефективної співпраці потребують 
широкого кола виконання трансакцій. Тому успішна 
діяльність кожного з них тісно пов'язана з якістю парт-
нерських зв’язків із усім діловим середовищем.  

По-друге, послуги більш піддаються змінам, які 
можуть відбуватися безперервно, маючи риси додатко-
вих інновацій. Нові види економічної діяльності ви-
никають в основному завдяки появі нових видів по- 
слуг. 

По-третє, більша частина послуг пов’язана із 
безпосереднім контактом із споживачем послуг, і та-
ким чином, інноваційні процеси відбуваються в них 
прискореними темпами, як реакція на швидко мінли-
вий попит. 

Інновації також найчастіше є результатом взає-
модії між підприємствами й інноваційними устано-
вами сфери послуг. В країнах ЄС на одне високотех-
нологічне підприємство обробної промисловості при-
падало 15 підприємств, які надавали наукоємні, висо-
котехнологічні (high tech knowledge-intensive services)  
бізнес-послуги [24, с. 8]. В економіці України цей про-
цес йде значно повільніше, адже він не супроводжує 
такі саме тренди в промисловості. Частка підприємств, 
які використовували соціальні медіа, соціальні мережі, 
блоги чи мікроблоги, вебсайти з мультимедійним  
вмістом, засоби обміну знаннями (Wikipedia, PBWiki, 
Google Docs) в обробній промисловості була меншою, 
ніж у більшості галузей і ВЕД у сфері послуг. Коли-
вання щодо вебсайтів з мультимедійним вмістом у 
2018 р. нараховувались: від 15,8% в оптовій та роз- 
дрібній торгівлі до 30,5% у галузі «Інформація та теле-
комунікації» (у переробній промисловості — 13,8%); 
соціальних мереж — відповідно 30,5 та 50,9% (у пере-
робній промисловості — 26,0%) (до загальної кількості 
підприємств, які використовували мережу Інтернет 
упродовж року) [15, с. 408]. Це вказує на меншу ніж у 
розвинених країнах здатність промисловості, де вона 
виступає драйвером економічного зростання до широ-
кої взаємодії із іншими видами діяльності, які сильно 
вигравають від попиту з боку промисловості. 
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Висока зайнятість у сфері послуг стає однією із 
базових ознак знанієвої економіки. Існує точка зору, 
що досягнення певного рівня економічного розвитку 
країни означає, що промисловий розвиток перестає 
бути основою її економічного зростання. Як критичну 
межу деякі з експертів визначають показник зайнято-
сті у сфері послуг на рівні 55%. Розвинені країни цієї 
межі досягли ще наприкінці 60-х років. А в кінці 80-х 
у США, Великій Британії, Франції, Німеччині цей по-
казник досягав близько 72%, а Швеції — 77,4%. У Росії 
в той самий час — 32% (у 2014 р. — вже 65%) [25].  

Український процес терціаризації також відбу- 
вався досить активно в ці часи — з 1960-1985 рр. частка 
зайнятих в сфері послуг зросла з 24,4 до 39,5%, а з 
1990-2015 рр. — до 63%. Але сутність цього процесу, 
як і самого процесу деіндустріалізації тільки на по- 
верхневий погляд нагадувала те, що відбувалося в  
розвинених країнах, адже за своїм характером мала 
суттєві відмінності.  

По-перше. Якщо у 1960-1985 рр. в Україні збіль-
шення частки зайнятих в сфері послуг відбувалося за-
вдяки їх скороченню у сільському і лісовому господар-
стві, яке за кількістю зайнятих зменшилось за ці роки 
з 46,7% (32,7%) до 21,3% (19,3%), а в промисловості  
і будівництві зросло з 28,9% (22,0%) до 39,2% (31,3%)1, 
то в подальшому це зростання відбувалось вже за ра-
хунок скорочення зайнятих у промисловості [26, с. 240, 
386]. Ринок праці в індустріальному секторі неухильно 
звужується — у 1995 р. частка найманих працівників у 
промисловості складала 30% від усіх зайнятих в еко-
номіці, у 2000 р. — 22,2, у 2005 р. — 18,8, у 2010 р. — 
15,0, у 2013 р. — 16,4, у 2015 р. — 15,7, у 2018 р. — 14,8% 
[27, с. 26]. Скорочення зайнятих відбувалося також у 
сільському, лісовому господарстві і будівництві, але не 
такими швидкими темпами.  

За останні 5 років чисельність штатних працівни-
ків промисловості зменшилася на 26,5%, а у перероб-
ній промисловості — більше ніж на 25%. Найбільше 
скорочення чисельності працівників відбулося за пе-
ріод 2013-2015 рр. — на 25%; у галузевому розрізі — у 
добувній промисловості та розробленні кар’єрів — на 
41% [27], що обумовлено наслідками політичної не-
стабільності та окупацією частини території України.  

І хоч відтік із галузей промисловості України від-
дзеркалює загальносвітові процеси, розвинені країни 
скорочували кількість робітників в промисловості, на 
відміну від України, завдяки підвищенню продуктив-
ності праці, переміщенню найбільш трудомістких  
і «брудних» видів промислової діяльності в менш роз-
винені країни із «лояльним» до бізнесу природоохо-
ронним і трудовим законодавством і низькою заробіт-
ною платою.  

По-друге. В сфері послуг розвинених країн ак- 
тивно відбувались інноваційні процеси, які супро- 
воджували, а іноді і випереджали інноваційні процеси 
в галузях промисловості. Йдеться в першу чергу про 
інжинірингові, інформаційно-комунікаційні, високо-
кваліфіковані ділові послуги з менеджменту, консал-
тингу, логістики, послуги з технічного обслуговування 
а також в сфері НДДКР (R&D), дизайну, архітектури, 
кіноіндустрії, ЗМІ тощо, об’єднані загальним понят-
тям «знанієвомісткі послуги» (knowledge-intensive servi-

                                                
1 У більш пізніх джерелах дані розходяться із наве-

деними з цього статистичного щорічника. 

ces). Так, частка робітників, зайнятих на високотехно-
логічних підприємствах обробної промисловості в кра-
їнах ЄС складає 1,1% (2,333 млн осіб) від загальної 
чисельності зайнятих в економіці, а в здійсненні зна-
нієвих бізнес-послуг — 2,7% (5,728 млн осіб) (дані  
2010 р.). Диференціація по країнах значна — від 4,3% 
в Швеції, Фінляндії, Ірландії до 1,3 в Румунії, 1,6 — 
Португалії, 1,7 — Греції [24, с. 7]. 

Відбувався не тільки інноваційний розвиток існу-
ючих видів послуг, а і поява принципово нових видів 
послуг, і через це — нових видів економічної діяльно-
сті. Висока якість людського капіталу (на 60-ті роки 
приходиться «вибухове» зростання кількості ВНЗ  
і студентів, яке підготовило наступні інноваційні про-
цеси в економіці цих країн) забезпечила сфері «знані-
євомістких послуг» не тільки зростання, а й іншу  
якість, нові вимоги, і разом з цим, нові можливості 
розвитку. 

По—третє. Збільшення частки послуг в ВВП Ук-
раїни відбувалось завдяки зростанню обсягу послуг, 
які не потребують від зайнятих у відповідних галузях 
високого рівня професійних знань, креативних здіб-
ностей тощо. Так, найбільша частина створюваних в 
Україні останніми роками робочих місць припадає на 
торгівлю, частка якої від загальної кількості зайнятих 
складала у 2000 р. — 15,5%, у 2010 р. — 23,8, 2015 — 
21,4, у 2018 — 22,3%. Основний персонал будь-якого 
торгового підприємства це касири, охоронці, вантаж-
ники, менеджери, тобто більшість зайнятих сфери по-
слуг складають штат низькокваліфікованої робочої 
сили. Ця відмінність від розвинених країн є найбільш 
суттєвою, адже пошук ефективних форм викорис-
тання інтелектуального капіталу вже довгий час зали-
шається надзвичайно важливим.  

Якщо Україна розглядає свою промисловість як 
основу майбутньої економіки, то слід розглядати при-
скорений розвиток сфери наукоємних послуг і ІКТ у 
контексті їх органічної єдності із неоіндустріалізацією.  

Підсумовуючи, можна зробити такі висновки. В 
Україні тільки на поверхневий погляд відбувалися 
процеси, які були схожими із тими ж у розвинених 
країнах: деіндустріалізація, терціаризація, зростання 
частки населення з вищою освітою. Але за своєю 
суттю вони мали небагато спільного. А головне, вони 
не принесли результатів у вигляді інноваційної еконо-
міки, економіки знань, яка розбудовується саме на за-
садах цих процесів. Тому існуюча структура україн- 
ської економіки у будь-якому аспекті (галузевому, ре-
сурсному, зовнішньоторговельному) не відповідає су-
часним вимогам неоіндустріального розвитку країни.  

До середини 90-х років XX ст. в Україні заверши-
лася тільки перша хвиля модернізації економіки, а 
«друга хвиля», яка сформувалася до кінця 2000-х років, 
ще не закінчена, і це означає, що процес заміщення 
четвертого технологічного укладу п'ятим не заверше-
ний. В Україні ця ситуація ще обтяжена необхідністю 
остаточного затвердження четвертого укладу. Адже 
фахівці відзначають, що в структурі промислового ви-
робництва домінують галузі з низьким технологічним 
укладом (3-4 уклади), частка якого становить 95% [28, 
с. 16], При цьому, як вважають фахівці, етап розши-
рення п'ятого технологічного укладу в українській еко- 
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номіці носить наздоганяючий імітаційний характер 
[6]. 

«Третя хвиля» не прийшла в Україну, їй було ні-
звідки узятися. Адже в Україні деіндустріалізація  
і терціаризація відбувалися не тільки з іншим змістом, 
а і на зовсім іншій інституційній основі, в якій ієрархія 
бізнес-еліт, кланів, клієнтел задана їх особистими 
зв’язками із владними структурами. Така система не 
тільки породжує корупцію і обумовлює марні витрати 
величезних бюджетних коштів у ході будь-яких дер- 
жавних проєктів і програм. Вона ще і паралізує сти-
мули до інноваційного розвитку, до здійснення масш-
табних структурних змін всієї економіки країни, яка 
протягом вже майже трьох десятиліть незалежного іс-
нування спиралася виключно на сировинні ресурси  
і експорт продукції ІІ-ІІІ технологічного укладу. 

В умовах існуючої інституціональної системи, 
сподівання можновладців і близьких до них експертів 
і деяких вчених на високотехнологічний «стрибок» 
України — це абсолютна міфотворчість. Якщо в Укра-
їні і відбувся «стрибок», то в зворотну сторону — за 
п’ять років — з 1990 по 1995 р. частка чорної металургії 
(низькотехнологічне виробництво ІІІ укладу) в про- 
мисловості «стрибнула» з 11 до 21,8%, і за наступні два 
десятиріччя тільки збільшилася — до 27,4% у 2000 р.,  
і вже після кризового 2008 р. почала знижуватися, до-
сягши 18,8% у 2010 р. та 16,2% у 2018 р. Зменшення (з 
індексом 83,9% до попереднього року) у 2015 р. відбу-
лося внаслідок окупації частки території України, а не 
структурних змін в її промисловості, про що свідчить 
подальше збільшення частки металургійного вироб- 
ництва та виробництва готових металевих виробів 
(крім машин і устаткування) з 15,7% у 2017 р. до 16,2% 
у 2018 р., у той час як частка обсягу виробництва 
комп’ютерів, електронної та оптичної продукції скла-
дала 0,6%, тільки зменшившись за цей період [15, 
с. 257].  

І при цьому сама ця галузь не відповідає сучас-
ним світовим стандартам. Унаслідок низького техно-
логічного рівня виробництва на виготовлення однієї 
тонни сталі в Україні витрачається 52,8, тоді як у Ро-
сії — 38,1, у Німеччині — 16,8 людино/години. При  
повній завантаженості металургійних комбінатів Укра-
їни з повним металургійним циклом, продуктивність 
праці становить приблизно 200-250 т сталі на одного 
робітника на рік, у той час як на сучасних електроме-
талургійних міні-заводах інших країн з обсягами ви-
робництва 1,5-2,0 млн т сталі на рік цей показник до-
рівнює 3000-4000 т [5, c. 150]. 

Отже, в Україні внаслідок того, що більшість її 
населення існує в бідності і злиднях, не сформувався 
платоспроможний попит на диференційовані товари  
і послуги, і разом з ним — на високодиференційовану 
структуру промислового виробництва. Тому і не ви- 
никло потреби у розбудові неоіндустріальної моделі 
економіки, заснованої на генеруванні знань та інфор-
маційних технологій, виробнича екосистема якої  
структурована як мережа гнучких і саморегулюємих 
локальних систем, які завдяки телекомунікаційній  
і транспортній інфраструктурі працюють як єдиний 
організм. Ця екосистема розвивається і розширюється,  
поступово ліквідуючи організаційні форми індустрі- 
альної епохи, розбудовані на вертикальних, менш  
гнучких формах управління, менш пристосованих до 
сучасних моделей виробництва і споживання, і саме з 
цієї причини — неконкурентоздатних. 

Специфіка низькотехнологічних галузей старо- 
промислових регіонів України, навпаки, сприяє поси-
ленню корпоратизації виробничої діяльності і її моно-
полізації, появі та зміцненню вертикально інтегрова-
них структур і перешкоджає формуванню на цих тери-
торіях горизонтальних структур — мереж і кластерів. 
Крім того, у зв’язку із значним ефектом економії від 
масштабу в індустріальній економіці, галузі сировин-
ного сектору промисловості характеризуються висо-
ким ступенем концентрації виробництва. Тому для по-
дібних економік взагалі є типовим домінуючий стан 
декількох крупних компаній, які, виробляючи значну 
частину ВВП, грають особливу роль в економічному  
і політичному житті країни, істотно впливають на рі-
шення влади, що призводить до тісного переплетення 
інтересів держави і корпорацій. Як свідчить досвід ба-
гатьох країн, подібна соціально-економічна структура 
гальмує розвиток конкуренції і в політичному житті,  
і в економічній діяльності. Адже влада може забезпе-
чувати крупним корпораціям захист власності і конку-
рентні переваги, використовуючи для цього нефор- 
мальні правила [5, с. 69].  

Невиконання в Україні вимог демократичного 
розвитку, згідно з якими державна влада має пере- 
шкоджати концентрації приватної влади, надає необ-
межені можливості реалізації приватних і корпоратив-
них інтересів всупереч суспільним. Це головна при-
чина того, що в Україні поки ще не відбувається про-
цесів, обумовлених зміною характеру взаємодії між су-
спільством, бізнесом та державою в умовах струк- 
турно-технологічних зрушень, переходу від ієрархіч-
них до мережних структур, інтенсивного впрова-
дження інформаційно-комунікаційних технологій. 

Нестабільна податкова, валютна, регуляторна, 
грошово-кредитна політика України, непередбачувані 
та непослідовні заходи щодо управління економікою 
корумпованими керівниками, сформували одне із най-
гірших бізнес-середовищ у світі, яке виключає дер- 
жавні преференції і навіть захист власності малому  
і середньому бізнесу, але завжди надає їх тільки од-
ному прошарку — власникам великого бізнесу.  

Усе вищевикладене спрямовано на ствердження 
думки про те, що відсутність належної інституціональ-
ної основи і наявність тих перешкод, які досліджено у 
статті, роблять дуже проблематичною можливість реа-
льної неоіндустріалізації в Україні. 

Однак треба сподіватися, що розуміння необхід-
ності рішучих дій прийде до владних структур досить 
швидко, інакше Україна, знаходячись позаду не тільки 
розвинених країн, а і багатьох із тих, що швидко роз-
виваються, у рейтингах конкурентоспроможності, 
інновацій, цифрової готовності, легкості ведення біз-
несу, складності економіки тощо, ризикує надовго за-
лишитися на індустріальній периферії постіндустріаль-
ного світу у групі «країн, що рухаються навздогін».  
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МІСЦЕ ТА РОЛЬ МЕТАЛУРГІЇ УКРАЇНИ  
НА ГЛОБАЛЬНОМУ МЕТАЛОРИНКУ У 2013-2018 рр. 

 
Постановка проблеми. Протягом десятиліть мета-

лургійна промисловість не тільки займала чільне місце 
у структурі української економіки, а й була «візитною 
карткою» країни на зовнішніх ринках, забезпечуючи 
надходження валюти та мотивуючи сталеливарні під- 
приємства відповідати світовим стандартам і вбудову-
ватися до глобальних ланцюжків створення вартості. 
Однак у цієї «медалі» був інший бік — зростаюча екс-
портоорієнтованість галузі під впливом сприятливої 
зовнішньоекономічної кон’юнктури призвела до її 
критичної залежності від глобальних тенденцій і «за-
недбання» внутрішнього ринку, включаючи скоро-
чення сортаменту продукції, що випускається, та сут-
тєвих змін географії поставок вітчизняної металопро-
дукції.  

У контексті невпинних трансформацій світового 
металоринку дослідження сучасного місця і ролі на 
ньому української металургії потребує постійної уваги 
і є вкрай актуальним для подальшого визначення оп-
тимальної конкурентної стратегії галузі та розробки  
відповідної державної промислової політики.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Серед віт-
чизняних науковців питання розвитку металургійної 
промисловості у контексті світових тенденцій висвіт-
лено досить широко. Загальні проблеми та перспек-
тиви галузі на глобальному металоринку проаналізо-
вано у працях Д.Є. Козенкова і О.В. Цимбалюк [1], 
Т.О. Власюка [2], О.І. Бабаченка, Л.Г. Тубольцева  
і Н.І. Падун [3]. Місце України на глобальному ринку 
порівняно з іншими країнами-металовиробниками до-
сліджено у роботах А.М. Глущенка [4], Т.Є. Оболен- 
ської і Д.А. Довганя [5], О.А. Гавриша, Є.О. Чайков-
ського, А.П. Липисієнко [6-7]. Особливості сорта- 
менту вітчизняного металоекспорту та його впливу на 
конкурентні позиції галузі на світовому ринку розгля-
нуто у наукових дослідженнях В.В. Венгера й В.М. Оси- 
пова [8], Д.А. Довганя  [9], А.І. Ліпського [10].  

Аналітичні матеріали щодо поточної діяльності 
металургії та найбільш обговорюваних проблем галузі 
у контексті її експортоорієнтованості та вбудованості 
у світовий металоринок висвітлюють об’єднання під-
приємств (ОП) «Укрметалургпром» [11], інформа-
ційно-аналітичний ресурс про промисловість GMK 
Center (ГМК Центр) [12] тощо. 

Незважаючи на значну кількість робіт з цього на-
пряму досліджень та постійного інтересу до тематики, 

слід звернути увагу на необхідність регулярного онов-
лення й уточнення статистичних та аналітичних даних 
щодо місця і ролі української металургійної промис-
ловості на глобальному металоринку, які невпинно 
змінюються під впливом світової кон’юнктури, акту- 
альність визначення провідних тенденцій та ключових 
проблем розвитку галузі на базі комплексного аналізу 
основних показників її діяльності та доцільність вияв-
лення динаміки присутності вітчизняної металургії на 
зарубіжних ринках у контексті військових дій на Дон-
басі.  

Метою статті є дослідження динаміки та визна-
чення сучасного місця і ролі металургії України на 
глобальному металоринку в умовах трансформації  
галузі під впливом зовнішніх і внутрішніх чинників з 
акцентом на зміні частки країни в основних загально-
світових показниках діяльності сталеливарної про- 
мисловості. 

Інформаційну базу роботи становлять статис- 
тичні дані Світової організації виробників сталі (World 
Steel Association — Worldsteel) та Комітету зі сталі Ор-
ганізації економічної співпраці та розвитку (ОЕСР) 
(OECD Steel Committee), які є співставними та дозво-
ляють проводити коректне порівняння показників га-
лузевої діяльності як окремих країн, так і світу в ці-
лому.  

У статті проаналізовано дані за період 2013-
2018 рр., що дає змогу дослідити зміни присутності ук-
раїнської металургії на глобальному металоринку у 
контексті соціально-економічних та суспільно-полі- 
тичних змін в Україні, зокрема військових дій у Доне-
цькій та Луганській областях, які, наряду з Дніпро- 
петровською та Запорізькою областями, історично 
були основними майданчиками і регіональними ліде-
рами вітчизняного металовиробництва. 

Виклад основного матеріалу. До 2016 р. включно 
Україна стабільно входила у десятку найбільших сві-
тових металовиробників за обсягами виплавки сирої 
сталі (crude steel). Однак, починаючи з 2017 р., країна 
стала втрачати лідируючи позиції, спочатку про- 
пустивши вперед Італію і Тайвань, а у 2018 р. ще й 
Іран, зайнявши таким чином лише 13 позицію.  

Основною зовнішньою причиною зниження рей-
тингу було активне нарощування сталевого вироб- 
ництва у вищеозначених країнах у 2018 р. порівняно з 
2016 р. — на 37% в Ірані, на 6,8% у Тайвані та на 5% в 
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Італії. Головна внутрішня причина — істотне падіння 
обсягів виплавки сталі в самій Україні (на 35,7% у 
2018 р. порівняно з 2013 р. та на 12,8% порівняно з 
2016 р.) через військові дії на Донбасі і наступною 
втратою контролю над розташованими на непідконт-
рольній нині території Донецької та Луганської об- 
ластей металургійними підприємствами. 

Скорочення вітчизняного металовиробництва не-
гативно позначилося не тільки на позиції України у 

світовому рейтингу, а й призвело до подальшого па-
діння і до цього невеликої частки країни у глобаль-
ному обсязі виплавки сталі, який знизився на 0,8% у 
2018 р. порівняно з 2013 р. (рис. 1). 

Головним чином, це свідчить про низьку спромо-
жність українських металовиробників впливати на сві-
товий ринок і змушує підстроюватися під його тенде-
нції. 

 

 
 

Рис. 1. Динаміка загального обсягу та частки України у світовому виробництві сталі 
 
Складено та розраховано авторами на основі даних джерела [13, с. 1-2]. 

 
Ускладнює ситуацію неефективна технологічна 

структура виплавки вітчизняної сталі, де п’яту частину 
займає енергоємне мартенівське виробництво (рис. 2), 
тоді як у світі його обсяг не перевищує 0,4% (рис. 3), 

та майже удвічі нижча питома вага безперервного  
розливання сталі, що знижує цінову конкурентоспро-
можність галузі внаслідок більш високої собівартості 
продукції. 

 

 
 

Рис. 2. Динаміка технологічної структури виплавки сталі в Україні 
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Рис. 3. Динаміка технологічної структури виплавки сталі у світі 
 

Складено та розраховано авторами на основі даних джерел [13, с. 3-6; 14, с. 11-12, 20, 23-24, 26; 15, с. 10-11]. 

 
Крім виробництва сталі, Україні притаманна ни-

зька частка (менше 2%) у загальносвітовому обсязі 
сталеплавильних потужностей (рис. 4), що, з одного 
боку, також свідчить про низьку спроможність україн-
ських металургів впливати на глобальний металори- 

нок, з іншого — дозволяє уникнути тиску міжнародних 
металургійних організацій щодо необхідності виводу 
надлишкових потужностей з метою забезпечення рів-
ного ігрового поля для усіх металовиробників.

 

 
 

Рис. 4. Динаміка загального обсягу, рівня завантаження та частки України  
у світових сталеплавильних потужностях 

 

Складено та розраховано авторами на основі даних джерела [16]. 

 
За даними Комітету зі сталі ОЕСР, загальний об-

сяг вітчизняних сталеплавильних потужностей протя-
гом 2013-2018 рр. залишався незмінним, становивши 
42,5 млн т, і скорочення виробництва металу в Україні 

призвело до зниження рівня їх завантаження в аналі-
зованому періоді майже на 20% (рис. 4). Водночас не-
обхідно брати до уваги, що ці дані можуть бути нето-
чними внаслідок відсутності інформації щодо частини 
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металургійних потужностей, розташованих на тимча-
сово непідконтрольній Україні території Донецької та 
Луганської областей. 

Дослідження частки української металургійної 
промисловості у світовому обсязі видимого спожи-
вання (Apparent Steel Use — ASU) готової металопро- 

дукції показало її критично низький рівень навіть у 
порівнянні з виробництвом та сталеплавильними по-
тужностями. У періоді, що аналізується, вона не пере-
вищувала 0,4% (у довоєнному 2013 р.) з наступним 
зниження до 0,3% у 2018 р. (рис. 5). 

 
 

 
 

Рис. 5. Динаміка загального обсягу та частки України у світовому споживанні металопродукції 
 

Складено та розраховано авторами на основі даних джерела [13, с. 21-23]. 

 
Подушове споживання готової металопродукції в 

Україні також значно відстає від загальносвітового і 
становить менше половини його рівня (рис. 6). 

Деяке зростання обсягу та питомої ваги країни у 
глобальному споживанні металу на душу населення в 
аналізованому періоді було частково пов’язано із  
збільшенням загального обсягу видимого споживання 

сталевої продукції, що безперечно є позитивною тен-
денцією. Проте основною причиною виступало скоро-
чення українського населення, яке, за даними Держав-
ної служби статистики України, у 2018 р. знизилося 
майже на 10% (більше 3 млн осіб) порівняно з 2013 р., 
тоді як чисельність населення у світі за той же період, 
за даними ООН, навпаки, зросла приблизно на 6%. 

 

 
Рис. 6. Динаміка загального обсягу та частки України у світовому споживанні  

металопродукції на душу населення 
 

Складено та розраховано авторами на основі даних джерела [13, с. 24-26]. 
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Це свідчить про катастрофічну нерозвиненість 
внутрішнього металоринку в Україні (частка профі-
циту у загальному обсязі виплавки металу у 2013-
2018 рр. у середньому становила 82,1%) та незатребу-
ваність на ньому вітчизняної металопродукції, що не-
гативно позначається на розвитку взаємопов’язаних 
металоспоживаючих галузей, які виробляють готову 
продукцію з більшою доданою вартістю, та призводить 
до життєвої необхідності експорту української сталевої 

продукції, внаслідок чого галузь стає критично залеж-
ною від зовнішньої кон’юнктури, а можливості країни 
впливати на глобальний металоринок — ще більш об-
меженими.   

Низька спроможність українських металургів 
впливати на тенденції розвитку галузі у глобальному 
масштабі також пов’язана із сортаментом виробленої 
продукції, який є неконкурентним (табл. 1). 

 

Таблиця 1 
Динаміка виробництва окремих видів металопродукції в Україні 
Показники 2013 2014 2015 2016 2017

Зливки
обсяг, млн т 15,7 12,4 11,8 12,5 10,3
частка України у загальносвітовому обсязі, % 24,3 20,8 21,2 21,9 17,5

Гарячекатаний довгомірний прокат
обсяг, млн т 8,0 6,4 5,6 5,9 5,5
частка України у загальносвітовому обсязі, % 1,0 0,8 0,7 0,7 0,7

Гарячекатаний плоский прокат
обсяг, млн т 8,9 7,9 6,3 6,8 6,7
частка України у загальносвітовому обсязі, % 1,2 1,1 0,9 0,9 0,9

Матеріали для залізничних колій
обсяг, тис. т 315 109 41 73 80
частка України у загальносвітовому обсязі, % 2,6 0,9 0,4 0,7 1,6

Профілі великосортові заввишки не менше 80 мм
обсяг, тис. т 983 731 605 596 521
частка України у загальносвітовому обсязі, % 1,9 1,4 1,2 1,1 1,9

Прутки та стержні для армування бетону
обсяг, млн т 3,6 3,2 2,8 3,0 2,8
частка України у загальносвітовому обсязі, % 3,6 3,2 2,8 3,0 2,8

Катанка
обсяг, млн т 1,8 1,5 1,4 1,5 1,3
частка України у загальносвітовому обсязі, % 0,9 0,7 0,7 0,8 2,8

Гарячекатаний товстолистовий прокат (≥3 мм)
обсяг, млн т 2,8 2,5 1,5 1,9 1,9
частка України у загальносвітовому обсязі, % 1,2 1,0 0,6 3,6 4,3

Гарячекатаний тонколистовий прокат (< 3мм)
обсяг, млн т 4,5 3,9 3,5 3,4 3,2
% до попереднього періоду 95,7 86,7 89,7 97,1 94,1
частка України у загальносвітовому обсязі, % 1,2 1,0 1,0 1,4 1,5

Безшовні труби
обсяг, тис. т 712 625 416 384 536
частка України у загальносвітовому обсязі, % 1,6 1,4 1,0 1,0 1,4

Зварні труби
обсяг, тис. т 1007 748 465 494 512
частка України у загальносвітовому обсязі, % 1,2 0,8 0,5 1,7 1,7

Складено та розраховано авторами на основі даних джерела [14, с. 7-8, 29-50]. 

 
Дані табл. 1 свідчать, що протягом аналізованого 

періоду серед усієї виробленої у світі металопродукції, 
найбільшу частку (приблизно п’яту частину) Україна 
займала за позицією зливків, тобто напівфабрикатів, 
поступаючись лише Індії (23,7% у 2017 р.) та Росії 
(19,5%), і дещо випереджаючи Китай (17%). 

Питома вага країни у глобальному обсязі вироб-
ництва усієї іншої готової металопродукції з більшою 
доданою вартістю була набагато нижчою, і поріг хоча 
б у 2% у різні роки перевищували лише арматура і га-
рячекатаний товстолистовий прокат.  

З огляду на досить великі обсяги виплавки в Ук-
раїні сталі, це свідчить, перш за все, про малу ємність 
внутрішнього металоринку, де готова продукція є не-
затребуваною, та неможливість конкурувати на світо-
вому ринку як за якістю, так і за ціною металопро- 
дукції. Як результат — критично висока експорто- 

орієнтованість вітчизняної металургійної промислово-
сті, що спирається на продаж більш дешевих напівфа-
брикатів. 

За обсягами поставок металопродукції на зов- 
нішній ринок у 2013-2018 рр. Україна займала лідиру-
ючі позиції і входила у десятку найбільших світових 
експортерів. У 2018 р. вона посідала 9 місце за загаль-
ними обсягами експорту сталевих виробів та 5 місце 
як нетто-експортер.  

Проте такий високий «ранг» не є досягненням, а 
навпаки, робить вітчизняну металургію надзвичайно 
вразливою з боку коливань світової економіки, особ-
ливо на тлі наднизького споживання металу на внут-
рішньому ринку, неефективної сортаментної струк-
тури металовиробництва та відносно невеликої частки 
України у загальносвітовому обсязі експорту метало- 
продукції (рис. 7).  
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Рис. 7. Динаміка загального обсягу та частки України у світовому експорті металопродукції 

 

Складено та розраховано авторами на основі даних джерела [13, с. 9-11]. 

 
В аналізованому періоді питома вага країни у гло-

бальному експорті сталевих виробів, незважаючи на 
входження у десятку найбільших експортерів (як і у 
випадку виплавки сталі), була відносно невеликою по-
рівняно з Китаєм (15% у 2018 р.), Японією (7,8%), Ро-
сією (7,3%), Південною Кореєю (6,6%), Німеччиною 
(5,7%), поступаючись також Туреччині (4,3%), Італії 
(4,0%) та Бельгії (3,9%). Крім того, у 2018 р. порівняно 
з 2013 р. спостерігалося скорочення частки вітчизня-
ної металургії у загальносвітовому обсязі експорту 
майже у два рази — з 6 до 3,3% внаслідок зниження 
приблизно на 40% обсягу поставок металопродукції на 
зовнішній ринок через загальне зменшення виплавки 
металу в Україні. 

Значну залежність галузі від тенденцій розвитку 
глобального металоринку також підкреслює неконку-
рентна сортаментна структура українського експорту 

сталевої продукції, де левову частку займають зливки 
та напівфабрикати, тоді як готові металовироби з  
більшою доданою вартістю не є основою зовнішніх 
поставок для вітчизняних металургів, через що частка 
України у глобальному експорті прокату та трубної 
продукції в аналізованому періоді була у 3-7 разів ни-
жчою за частку напівфабрикатів (табл. 2). 

Дані табл. 2 також демонструють майже двократ-
не зниження питомої ваги країни в експорті основних 
видів металопродукції у 2017 р. порівняно з 2013 р. 
внаслідок зниження загального обсягу зовнішніх по- 
ставок. Позитивним моментом у даному випадку є те, 
що частка українських зливків у глобальному експорті 
зменшувалася пропорційно до скорочення частки ін-
ших видів готової металопродукції, тобто Україна при-
наймні зберегла статус-кво щодо сировинної складо-
вої металургійного експорту. 

Таблиця 2 
Динаміка товарної структури експорту металопродукції з України 
Показники 2013 2014 2015 2016 2017

Експорт зливків та напівфабрикатів
обсяг, млн т 11,0 9,3 7,8 7,8 6,4
частка України у загальносвітовому обсязі, % 19,7 16,7 14,6 13,9 10,0

Експорт довгомірного прокату
обсяг, млн т 5,8 5,0 4,3 4,6 3,2
частка України у загальносвітовому обсязі, % 5,4 4,0 3,2 3,4 2,9

Експорт плоского прокату
обсяг, млн т 6,8 6,3 4,9 5,3 5,0
частка України у загальносвітовому обсязі, % 3,4 2,8 2,1 2,2 2,1

Експорт трубної продукції
обсяг, тис. т 1177 966 600 508 632
частка України у загальносвітовому обсязі, % 2,7 2,1 1,5 1,3 1,5

 

Складено та розраховано авторами на основі даних джерела [14, с. 51-76]. 

 
Особливе місце серед металопродукції, що ви- 

робляється та експортується Україною, посідає чавун 
(рис. 8). 

З одного боку, частка держави у загальносвіто-
вому обсязі його виплавки є досить невеликою і у 
2013-2018 рр. мала понижувальну тенденцію внаслідок 

загального спаду у металургійній промисловості,  
значно поступаючись Китаю (61,5% у 2018 р.), Японії 
(6,2%), Індії (5,8%), Росії (4,1%), Південній Кореї 
(3,8%), Бразилії (2,3%), Німеччині (2,2%) та США 
(1,9%).  
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Рис. 8. Динаміка загального обсягу та частки України у світовому виробництві та експорті чавуну 

 

Складено та розраховано авторами на основі даних джерел [13, с. 27-28; 14, с. 89-90; 15, с. 18]. 

 
З іншого боку, в означених країнах практично 

увесь обсяг чавуну переробляється всередині галузі, не 
попадаючи на зовнішній ринок як кінцевий продукт. 
У той же час вітчизняні металурги в аналізованому пе-
ріоді експортували десь 7-15% виплавленого чавуну, 
займаючи таким чином приблизно п’яту частину гло-
бального ринку і поступаючись лише Російській Фе-
дерації, яка у 2018 р. експортувала 5,8 млн т чавуну, 
зайнявши майже половину світового ринку. 

Для України така ситуація є неоднозначною. Ек-
спорт сировинних матеріалів, до яких відноситься ча-
вун, зазвичай розглядається, як негативний чинник 
розвитку галузі, особливо за умови великого обсягу 
викидів шкідливих речовин у процесі його виплавки. 

Однак у контексті функціонування у країні здебіль-
шого металургійних комбінатів повного циклу зі  
значним обсягом доменних потужностей і наявності 
власних покладів залізної руди постачання товарного 
чавуну зарубіжним споживачам при поступовому  
зростанні у світі частки електросталеплавильного ви-
робництва, яке працює на більш дорогому метало- 
брухті, може сприяти зайняттю Україною стабільної 
ніші на глобальному металоринку і підвищенню ціно-
вої конкурентоспроможності галузі. 

Внаслідок низького внутрішнього споживання 
металопродукції Україна імпортує незначний обсяг 
сталевих виробів і наразі займає лише 0,4% глобаль-
ного ринку, досягши у 2018 р. довоєнного рівня  
(рис. 9). 

 

 
Рис. 9. Динаміка загального обсягу та частки України у світовому імпорті металопродукції 

 

Складено та розраховано авторами на основі даних джерела [13, с. 12-14]. 

Незважаючи на поступове зростання закупівель 
зарубіжної металопродукції, обсяг яких, щоправда, так 
і не сягнув рівня 2013 р., частка країни у світовому  
масштабі є вкрай низькою і не дає змоги впливати на 
цінову чи протекціоністську політику інших держав-
металовиробників, що вкотре підтверджує залежність 
української металургії від глобальних тенденцій. 

Сортамент імпортованих сталевих виробів харак-
теризується превалюванням готового прокату, тоді як 
у закупівлі напівфабрикатів на зовнішньому ринку Ук-
раїна практично не бере участі, що, з одного боку,  
свідчить про її спроможність забезпечити металургійне 
виробництво власними напівфабрикатами, з іншого — 
означає необхідність витрачати валютні кошти на ім-
порт більш дорогої металопродукції (табл. 3). 
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Таблиця 3 
Динаміка товарної структури імпорту металопродукції в Україну 
Показники 2013 2014 2015 2016 2017

Імпорт зливків та напівфабрикатів
обсяг, тис. т 84 71 14 22 28
частка України у загальносвітовому обсязі, % 0,2 0,1 0,02 0,03 0,05

Імпорт довгомірного прокату
обсяг, тис. т 371 284 207 312 480
частка України у загальносвітовому обсязі, % 0,4 0,2 0,2 0,3 0,5

Імпорт плоского прокату
обсяг, тис. т 1209 785 530 727 796
частка України у загальносвітовому обсязі, % 0,6 0,4 0,2 0,3 0,3

Імпорт трубної продукції
обсяг, тис. т 98 60 49 71 94
частка України у загальносвітовому обсязі, % 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2

 

Складено та розраховано авторами на основі даних джерела [14, с. 51-76]. 

 
Висновки. Проведене дослідження щодо визна-

чення місця і ролі української металургії на світовому 
металоринку продемонструвало суттєве зменшення 
присутності країни у зовнішніх поставках металопро-
дукції та виявило критично низький рівень спожи-
вання сталевих виробів у глобальному масштабі про-
тягом 2013-2018 рр. 

Найбільш помітно частка вітчизняної металургій-
ної промисловості скоротилася у загальносвітовому 
експорті металопродукції, що стало наслідком не 
менш значного падіння виплавки сталі через появу 
нових країн-лідерів з металовиробництва та втрату  
контролю над частиною сталеливарних підприємств у 
Донецькій і Луганській областях.  

Деяке зменшення і до цього критично низької 
питомої ваги України у глобальному споживанні ме-
талопродукції показало нерозвиненість та «занедба-
ність» внутрішнього металоринку та відсутність тен- 
денцій до його розширення. Це підтверджується також 
низькою часткою країни у загальносвітовому обсязі 
сталевого імпорту, невелике зростання якого в аналі-
зованому періоді здебільшого було пов’язане з необ-
хідністю зовнішніх закупівель готової продукції з біль-
шою доданою вартістю.  

Головними наслідками незначної частки україн-
ської металургії в основних об’ємних показниках гло-
бального галузевого розвитку є вкрай обмежені мож-
ливості вітчизняних металургів впливати на світовий 
металоринок, що посилюються неконкурентною сор-
таментною структурою виробництва та експорту мета-
лопродукції, де превалюють більш дешеві напівфабри-
кати, та необхідність пристосовуватися до зовнішньої 
кон’юнктури, що погіршує конкурентні позицій галузі 
і вимагає від виробників та держави реалізації заходів 
з її модернізації відповідно до нових умов функціону-
вання. 

З огляду на вищевказане, подальші дослідження 
будуть присвячені виявленню місця і ролі металургій-
ної промисловості в економіці України та окресленню 
найважливіших тенденцій і проблем її розвитку з ме-
тою визначення основних напрямів державної галузе-
вої політики у контексті впливу четвертої промислової 
революції, як провідного вектору сучасних економіч-
них трансформацій.  
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Вступ. Україна відноситься до країн, яким необ-

хідно розвивати прискореними темпами виробництво, 
що орієнтовано на експорт, та активізувати міжнаціо-
нальну діяльність у напрямі пошуку нових ринків 
збуту та товарних позицій експорту. Дніпропетровська 
область, займаючи 5,3% території України з часткою 
населення 7,6%, є одним з провідних регіонів України. 
Слід зазначити, що її внесок у валовий регіональний 
продукт держави становить майже 11% і значною мі-
рою визначає загальну ситуацію в державі. Дніпро- 
петровщина самодостатній регіон з потужним про- 
мисловим та науковим потенціалом, розвинутим сіль-
ськогосподарським виробництвом, високим рівнем 
розвитку транспорту і зв’язку, вигідним географічним 
положенням та багатими природними ресурсами. Об-
ласть володіє близько 50% загальнодержавних запасів 
корисних копалин: 100% марганцевої руди, 70% заліз-
ної руди, 45% розвіданих запасів вугілля. 

Але найближчими роками зберігатиметься нега-
тивний тренд сировинного характеру експорту Дніп-
ропетровської області, що спричиняє високу залеж-
ність зовнішньої торгівлі від шоків на світових ринках, 
залежність від російських ринків збуту та загальний 
спад експорту внаслідок пандемії. 

Метою статті є створення механізму диверсифі-
кації експортного потенціалу Дніпропетровської об- 
ласті в умовах економічної та політичної кризи Укра-
їни. 

О. Головачова у своїй праці [1] досліджує стан ін-
фраструктури українського аграрного ринку та його 
вплив на загальний розвиток АПК. А. Задоя досліджу-
вав питання зовнішньої торгівлі України, зокрема ви-
сокотехнологічними товарами [2]. С. Кулицький при-
діляв увагу питанням трансформації економіки [3].  
І. Гужва аналізував інструменти торговельного захисту 
та торговельні війни [4]. В. Ляшенко проводив аналіз 
можливості використання пільгових режимів розвитку 
пріоритетних галузей [5]. Н. Осадча приділяла увагу 
створенню балансу стимулів та обмежень у митній 

сфері [6]. Р. Прокопенко аналізував перспективи віт-
чизняних галузей при виході з кризи [7]. 

Результати дослідження. Україна є залежною від 
торгівлі із РФ. Хоча активно йде переорієнтація на  
ринки ЄС, Азії, Африки. Велика залежність від росій-
ського ринку (понад 40% усього експорту) зберігається 
ще принаймні за трьома десятками видів української 
продукції, вартість поставок кожної з яких до РФ ста-
новить близько 1 млрд грн на рік і більше. В Україні  
відсутній державний механізм диверсифікації ринків 
збуту, єдиної концепції диверсифікації ринків та ско-
рочення логістичних витрат також не розроблено [14] 
(табл. 1). 

Слід зазначити, що у березні 2020 р. в Україні 
спостерігається зростання курсу долару на 15%, що 
може стати поштовхом до активізації експорту. Необ-
хідно розробити програму щодо підвищення відсотка ви-
сокотехнологічної продукції в загальному обсязі в Укра-
їні (за пронозами попит на цю групу товарів значно  
зросте). Частка продукції високого рівня наукоємкості в 
Україні складає — 1,6%. 

Від часу поширення пандемії коронавірусу збіль-
шується кількість країн, які запроваджують торго- 
вельні обмеження. Так, якщо не враховувати обсяги 
експорту енергоносіїв, то імпорт товарів до України 
зменшився у березні на 1,8%, а експорт українських 
товарів – на 3,8% (у порівнянні з аналогічним міся-
цем попереднього року) [16].  

Під час карантину є тенденція утрати сфери об-
слуговування всередині країни. При цьому українські 
експортери промислових та сільськогосподарських то-
варів перебувають у значно кращих умовах. І втрат 
вони почнуть зазнавати вже після того, як масовий ка-
рантин та зниження доходів у багатьох країнах світу 
спровокує якщо не зменшення фізичних обсягів спо-
живання, то принаймні зниження цін [16]. 

Проблеми вітчизняного виробничого сектору все 
ще зумовлені не обмеженнями через пандемію, а, на-
самперед, наслідками накопичених у попередній час  
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Таблиця 1 
Загрози щодо ефективності зовнішньоекономічної діяльності України 

Назва Зміст

1. Відтік кадрів і ризик ре-
цесії 

Найбільшим (і зростаючим) ризиком для зовнішньоекономічної діяльності у 2020
році є скорочення трудових резервів (зокрема, внаслідок зовнішніх факторів) 

2. Залежність України від 
міжнародних кредитів 

Низька довіра з боку кредиторів може відіграти ключову роль у знижені можли-
востей країни щодо залучення потрібних фінансових ресурсів із-за кордону. Нині 
тривають значні надходження валюти в результаті придбання нерезидентами ук-
раїнських урядових боргових зобов’язань (ОВДП) 

3. Дефіцит фінансових  
коштів 

Дефіцит торговельного балансу (зростання якого у 2020 році може продовжитися 
з темпами на рівні 15—20%), волатильність terms of trade (співвідношення екс-
портних та імпортних цін), а також невизначеність у відносинах із МВФ (загроза 
того, що за новою програмою «розширеного фінансування» буде отриманий 
лише перший транш коштів, оскільки інші залежатимуть від реалізації реформ, 
передбачених меморандумом, що здається досить проблематичним) 

4. Відсутність дієвих кро-
ків щодо реалізації дер-
жавних експортних про-
грам. Зміна уряду на по-
чатку світової фінансової 
кризи та пандемія 

Зовнішньоекономічні позиції України значною мірою визначатимуться диджи-
талізацією промислових технологій, 3D-виробництвом, інтернетом речей, інте-
грацією процесів накопичення енергії (Energy Storage Integration), штучним інте-
лектом тощо. А в цьому напрямі помітних зрушень не спостерігається. Пооди-
нокі українські стартапи реалізуються поза межами країни через брак венчурного 
фінансування в ній 

5. Гібридна війна із РФ У квітні 2019 року РФ оголосила про розширення санкцій проти України, реа-
гуючи на попереднє запровадження українською стороною санкцій проти росій-
ського бізнесу. Із 1 червня 2019 року РФ ввела обмеження на постачання нафти 
й нафтопродуктів до України (через заборони та обов’язкові дозволи). Україна є 
залежною від ринків РФ 

6. Вплив кліматичних 
змін 

Прогнозні цінові тренди у 2020 році матимуть різноспрямовану дію покращання 
для сільськогосподарського сектору, погіршення для металургійного комплексу. 
У зв’язку із пандемією, яка розпочалась на тлі світової фінансової кризи, спо-
стерігається падіння цін на сировинну продукцію.  
За оцінками МВФ індекс цін на сільськогосподарську та сировинну продукцію 
(Commodity Industrial Inputs Price Index) знизиться на 6% 

7. Відсутність державного 
механізму  диверсифікації 
ринків збуту 

Єдиної концепції диверсифікації ринків та скорочення логістичних витрат не 
розроблено 

 
негативних факторів. Відсутня ґрунтовна економічна 
та торговельна політика, заснована на захисті націо- 
нальних інтересів. Наслідком чого є втрата конкурен- 
тоспроможності української продукції як на зовніш-
ньому, так і на внутрішньому ринку. 

До груп товарів, за якими зріс експорт у 2019 ро-
ці, відносяться зерно, борошно, крупи, готові про- 
дукти із зерна, корми для худоби, а також залізна руда, 
тютюнові вироби, напої, скловироби, добрива та 
мийні засоби. Окрім невеликої кількості таких товар-
них груп та обмеженого потенціалу для подальшого 
зростання, проблема полягає також у низькому рівні 
обробки більшості такої продукції [16]. 

У галузях із більшою доданою вартістю спостері-
гається зменшення експорту: меблі, продукція дерево-
обробки, хімічна продукція, вироби легкої промисло-
вості, продовольчі товари (наприклад, вироби харчової 
промисловості, м’ясо, плоди, овочі, яйця). Значно  
погіршилася структура експорту в гірничо-металургій-
ному комплексі (зменшення експорту чорних металів, 
але відбувається зростання експорту руди). Проте  
експорт до Китаю в березні 2020 року більш як у пів-
тора раза перевищив торішній показник і сягнув  
493,4 млн дол. (проти 326,6 млн дол. у березні 2019 
року). Частка поставок до Китаю в українському екс-
порті збільшилась до 10,4% проти 7,6% рік тому. Ки-
тайський імпорт до України зменшився на 17,2%. 

Зміна обсягів української торгівлі з Японією та 
Південною Кореєю, сусідніми з Китаєм країнами, які  
 

уникли масштабних обмежень економічної діяльності 
через ситуацію з COVID-19, також ілюструє, що на 
динаміку української зовнішньої торгівлі значно біль- 
ший вплив справляли чинники, не пов’язані з панде- 
мією. Зокрема, український експорт до Японії знизи-
вся із 17,4 млн дол. у березні 2019 року до 14,2 млн 
дол. у березні 2020 року, а до Південної Кореї — зріс 
із 29,1 до 49,9 млн дол. за той самий період. 

У географії української зовнішньої торгівлі наба-
гато більшу роль і далі відігравали ті самі тренди, які 
проявили себе задовго до появи першої інформації 
про COVID-19 та пов’язаних із ним обмежень. 

Дніпропетровська область має потужний про- 
мисловий потенціал, який характеризується високим 
рівнем розвитку важкої індустрії. У регіоні діють  
близько 500 великих та середніх промислових підпри-
ємств майже всіх основних видів економічної діяльно-
сті. 

На Дніпропетровщині вироблялося у 2018 році 
16,3% (7722880 тис. дол.) усієї реалізованої промисло-
вої продукції України. За цим показником область по-
сідала перше місце в Україні. 

Слід зазначити, що сальдо торговельного балансу 
Дніпропетровської області зросло та має позитивну 
величину, у 2018 році склало 2548,1 млн дол. США. За 
структурою тільки 13,2% експорту відправляється до 
країн колишнього СНД, та 32,8% — до Європи, 
33,8% — країн Азії, 14,6% — країн Африки та 4,3% 
країн Америки (табл. 2). 
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Таблиця 2 
Зовнішньоекономічна діяльність   

Дніпропетровського регіону у 2017-2018 рр.  
(за даними Держстатистики України) 

 2017 р. 2018 р.
Суб’єкти зовнішньоекономічної  
діяльності області: 

експортери товарів, 1233 1203
імпортери товарів 2248 2464

Географія експорту, %:  
країни колишнього СНД 13,2 12,7
країни ЄС 32,8 35,6
країни Азії  33,8 Ї 28,8
країни Африки 14,6 15,2
країни Америки  4,3 5,5

 
Висока енергоємність підприємств області ство-

рює додатковий ризик в умовах зростання світових цін 
на енергоносії та великої залежності від зовнішніх по-
ставок газу.   

Індекс промислового виробництва області за  
2017 рік склав 99,7%. 

Серед товаровиробників-переробників зростання 
рівня випуску продукції зафіксовано у металургійному 
виробництві, виробництві готових металевих виробів, 
крім машин і устаткування; гумових і пластмасових 
виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції;  
харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів;  
коксу та продуктів нафтопереробки; виготовлення ви-
робів з деревини, паперу та поліграфічній діяльності; 
у машинобудуванні, крім ремонту і монтажу машин  
і устаткування (індекси 101,7—138%). 

Обсяги експорту товарів у 2018 році становили 
7822 млн дол. США, експорт послуг — 134 млн дол.,  
і порівняно з 2017 роком експорт товарів збільшився 
на 9,5%, імпорт — на 14,2%. Позитивне сальдо зов- 
нішньоторговельного балансу товарами дорівнювало 
2458,4 млн дол. США (рис. 1). 

 
Рис. 1. Експорт товарів Дніпропетровської області, млн дол. 

(за даними Держстатистики України) 
 
Коефіцієнт покриття експортом імпорту дорів-

нював 1,46. Зовнішньоторговельні операції проводи-
лись з партнерами зі 159 країн світу. Експорт послуг у 
2018 році порівняно з 2017 роком збільшився на  
4231 тис. дол. 

Основу товарної структури експорту області скла-
дали чорні метали (45,1% від загального обсягу) та 
руди, шлак і зола (23,6%). 

Слід зазначити, що створення експортної страте-
гії, якою пишається Міністерство економрозвитку  
і торгівлі, – це лише перший крок. Адже наявність 
самого документа бізнесу не допомагає, і без розробки 
регіональних і галузевих стратегій її взагалі не можна 

буде застосувати на практиці. Підприємці від Міні- 
стерства економрозвитку чекають не стратегій, а ціл-
ком конкретних поправок до чинних законів, усу-
нення бюрократичних та адміністративних бар'єрів, 
зниження корупційних ризиків. Дніпропетровська об-
ласть залежить від російського ринку. Тому й виникає 
необхідність шукати альтернативні напрями просу-
вання товару. 

Динаміка зовнішньоторговельного обороту Дніп-
ропетровської області із Росією зросла у 2018 році по-
рівняно із 2017 роком на 139,1 млн доларів США.  
Експорт до РФ зменшився у 2018 році на 50,2 млн дол. 
(табл. 3, рис. 2). 

 
Таблиця 3 

Динаміка показників зовнішньої торгівлі Дніпропетровської області з Росією у 2014-2018 роках, млн дол. США 
(за даними Держстатистики України) 

 2014 2015 2016 2017 2018

Зовнішньоторговельний оборот  2929,8 1613,1 1422,1 1893,7 2032,8

Експорт 1926,0 858,0 613,2 678,5 628,3

Імпорт 1003,8 755,1 808,9 1215,2 1404,5

Сальдо  922,2 102,9 -195,7 -536,7 -776,2
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Рис. 2. Зовнішня торгівля Дніпропетровської області з Росією, млн дол. США 
(за даними Держстатистики України) 

 
Серед головних тенденцій експортної діяльності 

області — збільшення ролі країн Європи як торговель-
ного партнера, що серед інших причин відбулося за-
вдяки Угоді про Асоціацію з ЄС та диверсифікації 
джерел постачання енергії. Водночас країни Азії в 
останні три роки стали найбільшими споживачами ук-
раїнських товарів, зокрема продовольчих. Експорт олії 
до країн Азії за 2006-2018 роки збільшився в 10 разів, 
істотні зміни також відбулися в експорті зернових  
культур за рахунок нарощування поставок кукурудзи. 
У розрізі країн найбільший обсяг товарів експорту-
ється до Туреччини (металургійна продукція та на-
сіння олійних). Більше половини імпорту з Азії при-
падає на Китай, обсяги поставок із якого за останнє 
десятиріччя збільшилися вдвічі за рахунок нарощу-
вання імпорту продукції машинобудування (побутова 
техніка, запчастини) та промислових виробів (одяг та 
взуття) [14]. 

Найбільш перспективним напрямом експорту для 
України до країн Азії є експорт агропромислової про-
дукції та металургійної. 

«Азійські тигри» за порівняно нетривалий відрі-
зок часу здійснили економічне диво, перетворившись 
із відсталих країн на світових лідерів. Тепер з їх допо-
могою успіху можуть досягти українські виробники 
молочних продуктів. 

Перспективним шляхом порятунку галузі є пере-
орієнтація на ринок Південно-Східної Азії. Є кілька 
вагомих причин обрати саме цей напрямок збуту: 

— зростання кількості населення регіону та під-
вищення споживчого попиту завдяки збільшенню до-
ходів; 

— країни Південно-Східної Азії посідають клю-
чові позиції в рейтингу держав із найсприятливішими 
умовами для ведення міжнародної торгівлі. У цьому 
списку світове лідерство належить Сінгапуру, а Гон-
конг — на третьому місці. 

Цей ринок демонструє стабільний попит на мо-
лочну продукцію за відсутності або за дуже малої на- 
явності внутрішніх виробників. 

У 2017 році Україна експортувала 109,2 тис. тонн 
молочних продуктів, у тому числі Дніпропетровська 
область. Найбільшу частку в структурі експорту займає 

сухе молоко — 36,6 тис. тонн. Далі йде молочна сиро-
ватка — 23,9 тис. тонн, молоко і вершки згущені —  
15,2 тис. тонн, вершкове масло та молочні жири —  
12,1 тис. тонн. Частка не згущених молока та вершків 
становить 10,5 тис. тонн, а твердих сирів — 8,1 тис. 
тонн. Зростання спостерігалося лише у двох групах то-
варів: молоко та вершки згущені, а також масло верш-
кове та молочні жири. Ключовим партнером із торгівлі 
сирами може стати Сінгапур. У країні зберігається ви-
сокий попит на цей продукт і збільшуються обсяги 
його споживання. Рівень доходів населення Сінгапуру 
достатньо високий, тому й ціни тут вищі за середньо-
світові показники. Що стосується сирів, то вартість 
бюджетних сортів стартує від $20-25 за 1 кг. Зайшовши 
на сінгапурський ринок молочних продуктів, Україна 
може не лише наростити обсяги експорту, а й підви-
щити вартість продукції та отримати високу репутацію 
серед інших країн регіону. А покращення іміджу, 
своєю чергою, створить підґрунтя для подальшої екс-
пансії на торгові майданчики Південно-Східної Азії. 
Крім Сінгапуру, Україна може експортувати молоко- 
продукти до Китаю.  

Україна має мало спільного з далекими країнами 
Азії. Однак нині постійно зростає інтерес, зумовлений 
глобалізацією, до інтеграційних процесів в інших ре-
гіонах світу. Причетні урядові установи, численні при-
ватні компанії вивчають політико-економічні процеси 
та інвестиційно-торговельні можливості Азійського 
регіону. Як відомо, відносини України з країнами Пів-
денно-Східної Азії регулюються такими законодав-
чими актами, як «Основні напрями зовнішньої полі-
тики України», що введені в дію Постановою Верхов-
ної Ради України 1993 року, а також відповідними 
концепціями українсько-азійського співробітництва, 
розробленими МЗС за участю його закордонних уста-
нов.  

Зовнішньоторговельний оборот Дніпропетров- 
ської області з країнами Азії збільшився у 2018 році 
порівняно з 2017 роком на 3,5%, при цьому експорт 
зменшився на 6,3%, імпорт збільшився на 25,4% 
(табл., рис. 3). Слід зазначити, що експорт товарів має 
стабільну тенденцію коливань в межах 2300 млн дол. 
США, імпорт із країн Азії значно збільшився [11]. 

1926,0

858,0
613,2 678,5 628,3

1003,8
755,1 808,9

1215,2
1404,5

2929,8

1613,1

1422,1

1893,7
2032,8

2014 2015 2016 2017 2018

експорт імпорт зовнішньоторговельний оборот



ОСАДЧА Н. В., ДЗЮБА С. В., ЛАШИН П. М. 
 

 

 
 

40 ВІСНИК ЕКОНОМІЧНОЇ НАУКИ УКРАЇНИ 

Таблиця 4 
Динаміка показників зовнішньої торгівлі Дніпропетровської області з країнами Азії   

у 2014-2018 роках, млн дол. США (за даними Держстатистики України) 

 2014 2015 2016 2017 2018

Зовнішньоторговельний оборот  4479,7 3249,5 2918,9 3480,4 3602,3

Експорт 3379,3 2508,8 2083,4 2401,9 2249,7

Імпорт 1100,4 740,7 835,5 1078,5 1352,6

Сальдо  2278,9 1768,1 1247,9 1323,4 897,1

 
 

Рис. 3. Зовнішня торгівля Дніпропетровської області з країнами Азії, млн дол. США 
(за даними Держстатистики України) 

 
Найбільші обсяги експортно-імпортних товарних 

операцій Дніпропетровської області у 2018 році при-
падають на наступні країни Азії: Китай (експорт —  
595 млн дол. США, імпорт  — 821 млн дол. США), 
Туреччина (експорт — 532,4 млн дол. США, імпорт — 
155,7 млн дол. США), Ірак (експорт — 222,5 млн дол. 
США), Ліван (експорт — 138,9 млн дол. США, ім-
порт — 0,7 млн дол. США), Індія (експорт — 138,4 млн 
дол. США, імпорт — 52,1 млн дол. США), Ізраіль  

(експорт — 115,0 млн дол. США, імпорт — 28,1 млн 
дол. США), Індонезія (експорт — 88,3 млн дол. США, 
імпорт — 30,6 млн дол. США), Об’єднані Арабські 
Емірати (експорт — 78,1 млн дол. США, імпорт —  
17,4 млн дол. США), Грузія (експорт — 72,8 млн дол. 
США, імпорт — 14,9 млн дол. США), Саудівська Ара-
вія (експорт — 65,2 млн дол. США, імпорт — 39,6 млн 
дол. США) (табл. 5) [11]. 

 
 

Таблиця 5 
Експортно-імпортні товарні операції Дніпропетровської області з країнами Азії у 2018 році 

№ 
з/п 

Назва країни 
Експорт Імпорт 

2018 рік 
млн дол. США 

у % до поперед-
нього року 

2018 рік 
млн дол. США 

у % до поперед-
нього року 

 Країни Азії,  
у тому числі: 

2224,8 93,4 1315,4 128,2 

1 Китай 595,0 88,5 821,2 134,0

2 Туреччина 532,4 89,7 155,7 127,3

3 Ірак 222,5 94,9 — — 

4 Ліван 138,9 82,4 0,7 44,7

5 Індія 138,4 84,7 52,1 82,1

6 Ізраїль 115,0 120,7 28,1 704,9

7 Індонезія 88,3 183,4 30,6 77,2

8 Об’єднані Арабські Емірати 78,1 136,4 17,4 165,2

9 Грузія 72,8 102,6 14,9 181,0

10 Саудівська Аравія 65,2 63,6 39,6 108,6

 
З  Дніпропетровської області до країн Азії експор-

тувалися: чорні метали (прокат, профілі, феросплави 
тощо) — половина експорту (понад 51% у загальній 
структурі експорту товарів до африканських країн); 

руди, шлаки і зола (залізорудний концентрат) — чет- 
верта частина експорту (близько 25%); продукція АПК 
(агропромислового комплексу) та сільськогосподарська 
(продовольчі товари, зерно, жири (олії), молоко, мед 
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тощо) — понад 10%; вироби з чорних металів — 3%; 
продукція хімічних галузей (добрива, полімерні матері-
али, екстракти, хімічні сполуки, паперова продукція) — 

до 1%; машинобудівна продукція (устаткування, облад-
нання, частини до залізничного транспорту, с/г ма-
шини, судна) — 0,8% [11] (рис. 4). 

 
Рис. 4. Основна товарна структура експорту Дніпропетровської області до країн Азії у 2018 році 

 
Слід зазначити, що від успіху наших експортерів 

у свою чергу залежать робочі місця та добробут насе-
лення Дніпропетровського регіону. Ризики й пере-
ваги, що випливають з експортної орієнтованості на-
ціональної економіки, змушений брати до уваги кожен 
український уряд, а в часи економічних труднощів цю 
тему полюбляють згадувати всі політики. 

Покращання експортного клімату у Дніпропет-
ровській області має стати системним на основі по- 
стійної комунікації бізнесу і влади, спрощення склад-
них та зарегульованих процедур, запровадження до- 
ступу до актуальної інформації щодо провадження 
експортної діяльності. 

Проблемним аспектом просування експорту є  
відсутність у підприємців знання правил та умов СОТ. 
Членство в СОТ призвело до зниження рівня тариф-
ного захисту, особливо для розвинених країн. Обме-
жені тарифними зобов'язаннями країни в пошуку за-
хисту своїх економік почали активно використовувати 
інструменти торговельного захисту у вигляді антидем-
пінгових і компенсаційних мит [11]. 

В Україні відсутній законодавчо обґрунтований 
механізм взаємодії держави та галузевих громадських 
організацій. Певні намагання держави побудувати ме-
ханізм діалогу влади та бізнесу не є послідовними. Так, 
процеси роздержавлення, приватизації, реструктури-
зації економіки, перерозподілу власності — ще один 
фактор формування внутрішніх умов для консолідації 
нового бізнесу в громадські об’єднання. Для просу-
вання цих процесів потрібні були структури, які могли 
б чітко сформулювати органам влади свої актуальні 
вимоги і відстоювати інтереси своїх галузей усіма кон-
ституційно можливими засобами, тобто могли позиці-
онувати себе й захищати свої інтереси в державних ор-
ганах виконавчої влади. У лютому 1992 року на основі 
Асоціації підприємств промисловості, будівництва, 
транспорту, зв’язку «Україна» було утворено Україн- 
ський союз промисловців і підприємців (УСПП), який 
своєю головною метою визначив захист економічних, 
соціальних та інших загальних інтересів вітчизняних 
виробників товарів та послуг, сприяння формуванню 

в Україні соціально орієнтованої економіки, вирі-
шення питань соціального партнерства на тристорон-
ніх засадах (держава, бізнес та роботодавці). Нові  
форми громадських бізнес-об’єднань утворювалися 
здебільшого за галузевим принципом, рідше — за те-
риторіальним. Формувалися також і професійні гро-
мадські об’єднання. Для прикладу, в 1988-1989 роках 
були засновані перші комерційні банки в Україні.  

У різні часи урядом України то скасовувалася, то 
відновлювалася діяльність громадського органу біз-
нес-спільноти — Ради підприємців при Кабінеті Міні-
стрів України, яка на цей момент часу функціонує. 
Але в Україні діє ще один консультативно-дорадчий 
орган — Рада національних асоціацій товаровиробни-
ків. В Україні діє ще кілька галузевих громадських ор-
ганізацій, які позиціонують себе як саморегульовані. 
Громадські організації останнім часом самі виступа-
ють із законодавчими ініціативами щодо саморегулю-
вання галузей, зокрема Українська будівельна асоціа-
ція (УБА). Проте чіткий механізм співробітництва та 
взаємодії держави та бізнесу відсутній. Слід зазначити, 
що за такими недоліками у співробітництві держави та 
уряду відбувався завершальний етап приєднання Ук-
раїни до СОТ. Участь бізнес-громадськості не була 
підготовлена до переговорного процесу та регламенто-
вана жодним нормативним актом. 

Представниками уряду не здійснювалося консу-
льтацій з питань формування умов вступу країни до 
СОТ з громадськими організаціями, в тому числі у 
сфері митної політики. Роль громадських організацій 
обмежувалася в засіданнях робочих груп відповідних 
відомств, але за відсутності налагодженої системи 
збору та обробки інформації не завжди їх висновки та 
пропозиції ураховувалися при розробці плану пропо-
зицій щодо вступу України до СОТ. Це стало однією 
з головних причин того, що Україна не змогла краще 
використати свої потенційні переваги членства у СОТ. 

Глобалізаційні процеси в міжнародній торгівлі 
стимулюють уряд до співробітництва з діловою спіль-
нотою у пошуку шляхів виходу із ситуації. Уряд має 
збалансувати інтереси підприємців і держави та допо- 
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могти бізнесу у пошуку нових ринків збуту і захисту 
національних інтересів (тому що уряд має функції  
вести переговорні процеси щодо міжнародного спів-
робітництва і захисту інтересів національних товаро-
виробників). При цьому неурядові організації мають 
надати необхідну інформацію, яка б сприяла перего-
ворним процесам. Для цього асоціації повинні мати 
спеціалістів із міжнародної торгівлі із знанням угод  
і процедур СОТ. Крім того, при підготовці та ініці- 
юванні законопроєктів також аналізувати угоди СОТ 
та не пропонувати заходів, що не відповідають домов-
леностям. Хоча спочатку вони були розроблені для бо-
ротьби з недобросовісною конкуренцією — але згодом 
переросли в широко використовуваний інструмент  
торговельного захисту. 

Введення антидемпінгових і компенсаційних мит 
вважається цілком законним, якщо вони застосовані 
без грубих порушень Антидемпінгової угоди СОТ і Ан-
тисубсидиційної угоди СОТ.   

Попередній уряд успішно провалив експортну 
стратегію, наостанок у 2019 році схвалив нову («Стра-
тегію розвитку експорту продукції сільського госпо-
дарства, харчової та переробної промисловості Укра-
їни до 2026 року»). У пояснювальній записці до доку-
менту вказана мета проєкту: «Визначення довгостро-
кової державної політики, спрямованої на забезпе-
чення стабільного нарощування обсягів експорту про-
дукції (товарів, послуг, технологій) вітчизняного сіль-
ського господарства, харчової та переробної промис-
ловості». Існують окремі інструменти-підказки для 
орієнтації в експортних правилах та потоках окремих 
торговельних ринків. Зокрема, у 2019 році було ство-
рено інформаційну веб-сторінку «Хелпдеск», яка має 
допомогти розібратись в загальній логіці вимог до то-
варів на ринку ЄС та знайти вимоги до конкретних 
товарів. Загалом експерти Офісу підготували 16 огля-
дів країн та секторальних оглядів по Канаді, Північній 
Америці, Китаю, Індії, Норвегії, Великій Британії, Ні-
меччині тощо [14]. 

Світова практика має певний досвід щодо вирі-
шення вказаних проблем, врахування якого, на нашу 
думку, є доцільним і може сприяти підвищенню як 
економічного, так і експортного потенціалу України. 

Українські експортери мають труднощі в просу-
ванні товарів на ринки ЄС. Це пов’язано із відсут- 
ністю досвіду у підприємців, незнанням правил СОТ 
та відсутністю обізнаності щодо торговельних війн, 
антидемпінгових досліджень. Угода із ЄС містить об-
меження щодо експорту товарів. Тому крім ринків ЄС 
доцільно опановувати нові ринки, а саме: Азії та Аф-
риканського континенту. Країни Азії мають велику  
потребу в харчовій продукції. Слід зазначити що на 
перших етапах підприємству необхідна допомога в по-
шуку власної ніші та розробки стратегічних та тактич-
них планів щодо просуванні товарів на ринки Азії. 

Одним з напрямів стимулювання експорту є й по-
даткові пільги: звільнення постачальників експортних 
товарів (послуг) на визначений період від сплати по- 
датків на частину поточної виручки й експортних опе-
рацій; надання пільгових умов за амортизаційними 
відрахуваннями; переведення коштів від експорту на 
спеціальні рахунки, які неоподатковуються; створення 
резерву для заохочення виробництва експортної про-
дукції підприємствами малого та середнього бізнесу. В  
Україні операції з вивезення товарів у митному режимі 
експорту оподатковуються ПДВ за нульовою ставкою 

(пп. "а" п. 195.1.1, п. 206.4 ПКУ). При цьому датою 
виникнення податкових зобов'язань є дата оформ-
лення митної декларації, що засвідчує факт перети-
нання митного кордону України, оформленої відпо-
відно до вимог митного законодавства (пп. "б" п. 187.1 
ПКУ). Податківці зазначають, що на дату виникнення 
податкового зобов'язання платник ПДВ — експортер 
складає податкову накладну з урахуванням офіційного 
курсу гривні до іноземних валют, який установлено 
Нацбанком у попередній робочий день. В Україні 
створено офіс з просування експорту (Export Pro-
motion Office) — консультативно-дорадчий орган Мі-
ністерства економічного розвитку і торгівлі України 
(МЕРТ), який було започатковано Наказом МЕРТ 
№1861 від 03 листопада 2016 року в якості «єдиного 
вікна» допомоги українським експортерам в отри-
манні доступу до зовнішніх ринків. В рамках фінансо-
ваної ЄС Програми «EU4Business» у грудні 2017 року 
ГС «Фонд підтримки реформ в Україні» підписав з Єв-
ропейським банком реконструкції та розвитку договір 
про запуск проєкту «Консолідація експортного потен-
ціалу та сприяння доступу на зовнішній ринок малого 
та середнього бізнесу України» у співпраці з експер-
тами, що входять до складу робочої групи Офісу з про-
сування експорту. 

Відомо, що для того, аби країна мала значний 
експортний потенціал, необхідно всіляко стимулювати 
експортне виробництво. У таких країнах, як США, Ве-
ликобританія, Швейцарія, де є досить широкі внут- 
рішні ринки грошей і капіталу, багато комерційних  
банків охоче кредитують зовнішньоторговельні опера-
ції на тривалі строки, якщо їх підтримує емісійний ін-
ститут через переоблік їх зобов'язань (у разі виник-
нення у банків проблем з ліквідністю). В інших дер-
жавах (Австрія, Франція, ФРН, Італія) державні інсти-
тути не відіграють вагомої ролі в експортному фінан-
суванні, а є приватні структури, які надають середньо- 
і короткотермінові кредити. У більшості інших захід-
ноєвропейських країн, а також в Японії й Канаді, ко-
мерційні та інші приватні банки неохоче йдуть на ви-
ділення більш-менш значних ресурсів на цілі фінансу-
вання зовнішньої торгівлі. Тому там існують достатньо 
великі державні інститути. Серед останніх активну 
роль відіграють страхові компанії [15, c. 52-53]. В Ук-
раїні такої системи поки що практично немає, тоді як 
без неї вихід на зовнішні ринки вельми ускладнений. 
Вона потрібна всім експортерам, а тим більше малим 
підприємствам. Враховуючи брак коштів у державному 
бюджеті України для стимулювання експорту, слід 
ширше залучати кошти комерційних банків, надаючи 
їм при цьому певні пільги з боку НБУ. Важливою осо-
бливістю стимулювання експорту є його страхування, 
пов'язане не тільки з довгим терміном поставки про-
дукції (послуг), а і з комерційними та політичними ри-
зиками, які стали чинними в міжнародній бізнесовій 
практиці. Роль страхування зросла за останні роки, 
особливо у зв'язку з важким валютно-фінансовим ста-
ном багатьох держав, непогашенням кредитів, від- 
строчкою платежів військовими діями в окремих регі-
онах світу, політичною нестабільністю держав. Сут-
ність державного страхування експортних та кредит-
них ризиків визначається в зобов'язаннях уряду (в 
особі спеціальних органів) взяти на себе витрати з ви-
конання контрактів, якщо покупець не може виконати 
прийняті умови. Крім того, у багатьох країнах широ- 
кий розвиток отримала система страхування так зва- 
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них фінансових ризиків, яке здійснюють різні фінан-
сові установи і насамперед банки. Це — фінансові ф'ю-
черси, форвардні опціони та багато інших. В Україні 
такого роду фінансові інновації не застосовуються, що 
також стримує розвиток зовнішньої торгівлі. Як свід-
чить світовий досвід, значним напрямом стимулю-
вання експорту є й податкові пільги: звільнення по- 
стачальників експортних товарів (послуг) на визначе-
ний період від сплати податків на частину поточної 
виручки від експортних операцій; надання пільгових 
умов за амортизаційними відрахуваннями; переве-
дення коштів від експорту на спеціальні рахунки, які 
не оподатковуються; створення резерву для заохо-
чення виробництва експортної продукції підприєм- 
ствами малого та середнього бізнесу; заснування фон-
ду для погашення втрат від інвестування за кордоном. 

Достатньо широко в експортній міжнародній 
практиці стимулювання застосовується метод фінан-
сових пільг, який ґрунтується на поверненні митних 
податків, сплачених при імпортуванні сировини для 
потреб експортного виробництва, та звільненні від не-
прямих податків на дефіцитні в цій державі матеріали, 
технічна допомога, страхування ризиків. 

У міжнародній практиці важливу роль відіграють 
торговельні дома, що виконують моніторинг конку- 
ренції. До переваг присутності торговельних домів від-
носяться: можливість одержання вигоди за рахунок еко-
номії на масштабах виробництва (транспорт, складські 
операції тощо), розширення доступу до фінансування 
експорту за пільговими відсотками, покращення мож-
ливості використання висококваліфікованих і профе-
сійних кадрів при вирішенні проблем на митниці, під-
готовці документів, ефективне використання реклам-
них й медійних компаній, участь у міжнародних ви-
ставках та ярмарках. Створення торговельних домів в 
країнах Азії дозволить більш ефективно просувати ук-
раїнську продукцію [15].  

Драматичний спад активності України на тради-
ційних ринках збуту змушує до пошуку експортних 
ніш, нових можливостей у глобальній економіці, де 
центри зростання розташовані в країнах, що розвива-
ються. Регіон Азії, Перської затоки, Північна, Західна, 
Центральна, Південна Африка — нові потенційні дже-
рела попиту та інвестицій в Україну. Так, партнерство 
з країнами Перської затоки здатне принести страте- 
гічні інвестиції в транспортну інфраструктуру і ланцю-
жок створення доданої вартості в харчовій промисло-
вості, перетворивши Україну на харчовий центр для 
країн, що розвиваються на Близькому Сході та в Аф-
риці. «Незавершена урбанізація і гігантська кількість 
людей, які ще не є «забезпеченими споживачами», — 
відмінна стартова позиція для переорієнтації товаро-
потоків та розвитку агропромислового сектору еконо-
міки, для якого Україна та східні регіони мають значні 
природні ресурси» [17, с. 24-25]. Автори роботи [17] 
обґрунтували необхідність створення Торгового Дому 
Україна—Африка як пілотного проєкту зміни екс- 
портної структури. Так, «передумовою ідеї створення 
Торгового Дому саме з країнами Африки є чинники, 
які випливають на підставі аналізу еволюції GVCs 
(глобальних ланцюжків вартості), а саме: 1) відносно 
низький стартовий рівень середньодушових доходів в 
Африканських країнах в умовах урбанізації і диверси-
фікації економік веде до швидкого зростання попиту 
на продукти харчування для населення і промисло- 
ві товари, необхідні для розвитку інфраструктури;  

2) низький рівень доходів у країнах Африки визначає 
попит на відносно дешеві недиференційовані товари, 
які Україна може експортувати негайно; 3) товари/ 
продукція, які поставляються на ринки країн Африки, 
відповідають нижчим стандартам продуктів і процесів, 
ніж товари/продукція, що експортуються на ринки 
ЄС, і це надасть змогу українським товаровиробникам 
отримати певний перехідний період для гармонізації 
продукції за світовими стандартами; 4) українська еко-
номіка, яка продукує товар, має структуру господар- 
ства і траєкторії розвитку промисловості, аналогічні 
товароспоживачам у країнах Африки» [17, с. 24-25]. 
Як результат, розвиток економіки України та розвиток 
економік країн Африки будуть стимулювати один од-
ного. Таким чином, природний потенціал створює  
передумови для отримання ключовою продукцією  
східних регіонів конкурентних переваг на європей- 
ському, азіатському, африканському ринках за умови 
залучення значних інвестицій у розвиток вироб- 
ництва. У 2018 році запрацював проєкт Українського 
торгівельного дому в Африці Global Ukrainian 
Distribution, Investment & Trading (GUDIT).  

Тому створення торгового дому Україна-Азія є 
доцільним. Це дозволить залучити інвестиції, змен-
шити експортні бар’єри. Буде сприятиме стимулю-
ванню розвитку економіки України та країн Азії. 

У грудні 2019 року у світі розпочалась пандемія 
коронавірусу Covid 2019. Пандемія почалась з Китаю 
та розповсюдилась по світу, зокрема країнами Євро-
пейського Союзу. Найбільше постраждала Італія. Кра-
їни закривають кордони та торгівля зупиняється. В 
світі розпочалися деглобалізаційні процеси і, як наслі-
док, зупинення торгівлі. Слід зазначити, що найбіль-
шими торговими партнерами країн Європейського 
Союзу були Сполучені Штати Америки (674 млрд євро 
або 17,1% від експорту-імпорту товарів поза ЄС) і Ки-
тай (605 млрд євро або 15,4%).   

Україна має кілька конкурентних позицій, які да-
ють українській промисловості деякі конкурентні пе-
реваги в умовах співпраці з Китаєм у ході реалізації 
глобального проєкту «Один пояс — один шлях» шля-
хом виробництва доданої вартості на підприємствах 
України, щоб вона вважалась в ЄС країною поход-
ження товару: 

перша конкурентна перевага — дешева робоча сила. 
Низькі заробітки китайців залишилися в минулому. З 
початку 2000-х зарплати у Китаю зросли більш ніж у  
4 рази, а в Україні вартість робочої сили значно змен-
шилась із 2014 року. Середня місячна заробітна плата 
у китайських містах вже близько 1 тис. доларів, а в 
Україні 10 000 грн (табл. 1); 

друга конкурентна перевага — потреба Китаю в сіль-
ськогосподарській продукції. Населення Китаю продовжує 
зростати, за останні 7 років воно збільшилося майже на 
50 млн. Воно потребує, як мінімум, продуктів харчу-
вання. Тут в України відкриваються можливості з її аг-
рарним сектором, що швидко розвивається. Китай заці-
кавлений в українських продуктах. Українські компанії, 
що пройшли сертифікацію ЄС, здатні надати продукти 
необхідної якості; 

третя конкурентна перевага — Україна входить до 
стратегічних планів Китаю. Китай не живе короткостро-
ковими перспективами. У них традиційно присутнє 
стратегічне мислення в державному плануванні. 10-30 
років Відродження Шовкового шляху — це ідея країни, 
що чітко артикулюється. Україна знаходиться на цій 
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дорозі. Китайське керівництво справедливо вважає, 
що навіть тільки через це ми можемо становити для 
них інтерес; 

четверта перевага — наявність в Україні ЗВТ з ЄС. 
Оскільки Китай вважається найважливішим постачаль-
ником товарів в ЄС, тому їх підприємства мають план 
перенести частку виробництв, наприклад, до України та 
тим самим диверсифікувати ризики і знизити імпортні 
мита завдяки ЗВТ з Європою; 

п’ята перевага — стійка позиція України щодо 
співпраці із ЄС. Якщо інші ЗВТ України теж почнуть 
нормально працювати, то шансів у Китаю на просу-
вання своєї продукції в інші точки світу також збіль-
шуються. 

В ситуації часткової ізоляції Китаю у лютому 2020 
(осередок пандемії) Україна може зайняти нішу Китаю 
як експортера до країн ЄС. Так, наприклад, у країнах 
Європи виникла проблема щодо відсутності фарма- 
цевтичної продукції, тому що складові вироблялися у 
Китаї. Китай у березні розпочав виробництво, але 
його експорт не досяг рівня 2019 року [10, 12]. 

Понад половини негативного сальдо у торгівлі 
Дніпропетровської області товарами формується за ра-
хунок Китаю (55% у 2018 році). У стані фінансової 
кризи виникає необхідність налагоджувати власне ви-
робництво та зменшувати залежність від експорту з 
Китаю. 

Висновки. Створення ефективного механізму ди-
версифікації експортного потенціалу Дніпропетров- 
ської області передбачає як використання вже створе-
ного інституційного механізму в Україні, так й міжна-
родного досвіду. 

Нагромаджений світовий досвід податкового сти-
мулювання експорту може бути досить корисним і по-
винен використовуватися при вдосконаленні системи 
регулювання і фінансування експорту України в про-
цесі подальших ринкових перетворень в економіці. Це 
може бути пільгове оподаткування прибутку; звіль-
нення від податку на доход; знижки з цього відраху-
вання з суми доходу, що підлягає оподаткуванню. 

Для стимулювання експорту харчової промисло-
вості, агропромислового комплексу в країни Азії до- 
цільно кредитувати експорт, створювати торговельні 
дома. При цьому використовувати існуючий вже в Ук-
раїни інституційний механізм: експортно-кредитне 
агентство, Export Promotion Office. Слід активізувати 
діяльність громадських організацій щодо покращення 
використання експортного потенціалу України в кра-
їни Азії. Накопичення первинного досвіду спілку-
вання з однією з країн для підприємства допоможе в 
подальшому просуванню товарів до країн Азії. Під- 
приємствам-експортерам необхідно створювати на  
підставі регіональних експортних стратегій власну 
стратегію опанування ринків. 

 
Список використаних джерел 

 

1. Головачова О. С. Проблеми та перспективи ро-
звитку інфраструктури аграрного ринку України. Біз-
нес Інформ. 2013. №5. С. 178—183.  

2. Задоя А.О. Зовнішня торгівля України: сучасні 
масштаби, структура і тенденції. Академічний огляд.  
2016. № 2(45). С. 110—117. 

3. Кулицький С. Питання трансформації україн-
ської зовнішньої торгівлі на сучасному. URL: http: 
//www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7198. 

4. Гужва І. Слабка ланка: як Україні вмонтуватися 
в глобальні ланцюги доданої вартості. URL:  t.ua/ 
macrolevel/slabka-lanka-yak-ukrayini-vmontuvatisya-v-
globalni-lancyugi-dodanoyi-vartosti-_.html. 

5. Ляшенко В.І. Регулювання розвитку економіч-
них систем: теорія, режими, інститути. Донецьк:  
ДонНТУ, 2006. 668 с. 

6. Осадча Н.В., Сазонець І.Л. Формальні та не-
формальні глобальні інститути регулювання митної 
справи. Збірник наукових праць Черкаського державного 
технологічного університету. Серія: Економічні науки. — 
Черкаси, 2012. Вип. 30, ч. ІІІ. С. 140—149. 

7. Прокопенко Р.В. Анализ перспектив отраслей 
украинской экономики при выходе из кризиса. Управ-
ління  економікою: теорія та практика. Четверті Чу-
маченківські читання: зб. наук. праць. Київ, 2015. 
С. 156-165. 

8. Експортна стратегія України: Дорожня карта 
стратегічного розвитку торгівлі на період 2017-2021 
років. URL: http://www.me.gov.ua/Documents/Detail? 
lang=uk-UA&id=e6ab10fa-0ad9-4fe4-b8be-32f570693b64 
&title=EksportnaStrategiiaUkraini-DorozhniaKartaStrate 
gichnogoRozvitkuTorgivli2017-2021. 

9. Червова Л.Г., Кузьменко Л.М., Дубинина М.В., 
Кацура С.Н., Ляшенко В.И. Потенциал конкурентос-
пособности промышленности регионов Украины. Об-
щество и экономика. 2006. №2. С. 113-135. 

10. Котов Е.В., Ляшенко В.И. Оценка процессов 
модернизации Украины и ее экономических районов. 
Вісник економічної науки України. 2013. № 1. С. 55-69. 

11. Сайт Державної служби статистики України. 
(2019. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/. 

12. Global economic prospects (January, 2017). 
URL: http://www.worldbank.org/en/publication/global-
economic-prospects. 

13. International Monetary Fund. (2018). URL:  
http://www.theglobaleconomy.com. 

14. China. Trade Policy Review, WT/TPR/G/375, 6 
June 2018 / WTO. 23 р. URL: https://www. wto.org/ 
english/tratop_e/tpr_e/g375_e.pdf. 

15. Гужва І.Ю. Торгові доми та експортно-креди-
тні агентства в системі державної політики просування 
експорту. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/ torgo 
vi-domi-ta-eksportno-kreditni-agentstva-v-sistemi-derzha 
vnoyi-politiki-prosuvannya-eksportu. 

16. Крамар О. Експорт-імпорт-карантин. URL: 
https://tyzhden.ua/Economics/242714. 

17. Антонюк В.П., Ляшенко В.І., Новікова О.Ф., 
Котов Є.В., Чумаченко М.М. Програма створення та 
збереження робочих місць у Донецькій та Луганській 
областях на період до 2017 року і наукова експертиза 
її проекту. Управління економікою: теорія та практика: 
зб. наук. пр. Київ: ІЕП НАНУ, 2014. С. 3-26. 

 
References 

 

1. Holovachova O. S. (2013). Problemy ta perspekty-
vy rozvytku infrastruktury ahrarnoho rynku Ukrainy [Prob-
lems and prospects of development of infrastructure of the 
agrarian market of Ukraine]. Biznes Inform — Business In-
form, 5, рр. 178—183 [in Ukrainian]. 

2. Zadoia A.O. (2016). Zovnishnia torhivlia Ukrainy: 
suchasni masshtaby, struktura i tendentsii [Ukraine's for-
eign trade: current scale, structure and trends]. Akade-
michnyi ohliad — Academic review, 2(45), рр. 110—117 [in 
Ukrainian]. 



ОСАДЧА Н. В., ДЗЮБА С. В., ЛАШИН П. М. 
 

 
 

        2020/№1  45 
 

3. Kulytskyi S. Pytannia transformatsii ukrainskoi 
zovnishnoi torhivli na suchasnomu [The question of trans-
formation of Ukrainian foreign trade in modern times]. 
(n.d.). Retrieved from http: //www.economy.nayka.com. 
ua/?op=1&z=7198 [in Ukrainian]. 

4. Huzhva I. Slabka lanka: yak Ukraini vmontuvatysia 
v hlobalni lantsiuhy dodanoi vartosti [Weak link: how to 
embed Ukraine in global value chains]. (n.d.). Retrieved 
from t.ua/ macrolevel/slabka-lanka-yak-ukrayini-vmontu 
vatisya-v-globalni-lancyugi-dodanoyi-vartosti-_.html [in 
Ukrainian]. 

5. Liashenko V.I. (2006). Rehuliuvannia rozvytku 
ekonomichnykh system: teoriia, rezhymy, instytuty [Regu-
lation of economic systems development: theory, regimes, 
institutions]. Donetsk, DonNTU [in Ukrainian]. 

6. Osadcha N.V., Sazonets I.L. (2012). Formalni ta 
neformalni hlobalni instytuty rehuliuvannia mytnoi spravy 
[Formal and informal global institutions of customs 
regulation]. Zbirnyk naukovykh prats Cherkaskoho derzhav-
noho tekhnolohichnoho universytetu. Seriia: Ekonomichni 
nauky — Collection of scientific works of Cherkasy State 
Technological University. Series: Economic Sciences, Issue 
30, part III, рр. 140—149 [in Ukrainian]. 

7. Prokopenko R.V. (2015). Analiz perspektiv otrasley 
ukrainskoy ekonomiki pri vykhode iz krizisa. [Analysis of 
the prospects for the sectors of the Ukrainian economy in 
overcoming the crisis]. Upravlinnia  ekonomikoiu: teoriia ta 
praktyka. Chetverti Chumachenkivski chytannia — Economic 
management: theory and practice. Fourth Chumachenko 
readings, (рр. 156-165). Kyiv [in Russian]. 

8. Eksportna stratehiia Ukrainy: Dorozhnia karta 
stratehichnoho rozvytku torhivli na period 2017-2021 rokiv 
[Export strategy of Ukraine: Roadmap for strategic trade 
development for the period 2017-2021]. (n.d.). Retrieved  
from http://www.me.gov.ua/Documents/Detail? lang=uk-
UA&id=e6ab10fa-0ad9-4fe4-b8be-32f570693b64 
&title=EksportnaStrategiiaUkraini-DorozhniaKartaStrate 
gichnogoRozvitkuTorgivli2017-2021 [in Ukrainian]. 

9. Chervova L.G., Kuz'menko L.M., Dubinina M.V., 
Katsura S.N., Lyashenko V.I. (2006). Potentsial konku- 
 
 
 

rentosposobnosti promyshlennosti regionov Ukrainy [The 
potential of industry competitiveness in the regions of 
Ukraine]. Obshchestvo i ekonomika — Society and Econom-
ics, 2, рр. 113-135 [in Russian]. 

10. Kotov Ye.V., Lyashenko V.I. (2013). Otsenka 
protsessov modernizatsii Ukrainy i yeye ekonomicheskikh 
rayonov [Assessment of the processes of modernization of 
Ukraine and its economic regions]. Visnyk ekonomichnoi 
nauky Ukrainy, 1, рр. 55-69 [in Russian]. 

11. Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy [State 
Statistics Service of Ukraine]. (2019). ukrstat.gov.ua. 
Retrieved from http://www.ukrstat.gov.ua/ [in Ukrainian]. 

12. Global economic prospects (January, 2017). 
Retrieved from http://www.worldbank.org/en/publica-
tion/global-economic-prospects. 

13. International Monetary Fund. (2018). Retrieved 
from http://www.theglobaleconomy.com. 

14. China. Trade Policy Review, WT/TPR/G/375, 6 
June 2018 / WTO. 23 р. Retrieved from https://www. 
wto.org/ english/tratop_e/tpr_e/g375_e.pdf. 

15. Huzhva I.Yu. Torhovi domy ta eksportno-
kredytni ahentstva v systemi derzhavnoi polityky prosu-
vannia eksportu [Trading houses and export credit agencies 
in the system of state policy of export promotion]. 
Retrieved from https://cyberleninka.ru/article/n/ torgo vi-
domi-ta-eksportno-kreditni-agentstva-v-sistemi-derzha 
vnoyi-politiki-prosuvannya-eksportu [in Ukrainian]. 

16. Kramar O. Eksport-import-karantyn [Export-im-
port-quarantine]. (n.d.). Retrieved from https://tyzhden. 
ua/Economics/242714 [in Ukrainian]. 

17. Antoniuk V.P., Liashenko V.I., Novikova O.F., 
Kotov Ye.V., Chumachenko M.M. (2014). Prohrama 
stvorennia ta zberezhennia robochykh mists u Donetskii ta 
Luhanskii oblastiakh na period do 2017 roku i naukova 
ekspertyza yii proektu [The program of creation and 
preservation of jobs in Donetsk and Luhansk regions for 
the period up to 2017 and scientific expertise of its project]. 
Upravlinnia ekonomikoiu: teoriia ta praktyka — Economic 
management: theory and practice, рр. 3-26. Kyiv, ІIE of 
NAS of Ukraine [in Ukrainian]. 

 
Стаття надійшла до редакції 03.04.2020 
Прийнято до друку 14.04.2020 

 
 
Формат цитування: 

Осадча Н. В., Дзюба С. В., Лашин П. М. Експортний потенціал Дніпропетровскої області: пріоритети 
розвитку (на прикладі країн Азії). Вісник економічної науки України. 2020. № 1 (38). С. 36-45. doi: 
https://doi.org/10.37405/1729-7206.2020.1(38).36-45 

Osadcha N.V., Dziuba S.V., Lashin P.M. (2020). Expor Potential of Dnepropetrovsk Region: Development Priori-
ties (on the Example of Asian Countries). Visnyk ekonomichnoi nauky Ukrainy, 1 (38), рр. 36-45. doi: 
https://doi.org/10.37405/1729-7206.2020.1(38).36-45 
 
  



ЛІЩИНСЬКИЙ І. О. 
 

 

 
 

46 ВІСНИК ЕКОНОМІЧНОЇ НАУКИ УКРАЇНИ 

УДК 332.1:339.982 DOI: https://doi.org/10.37405/1729-7206.2020.1(38).46-51 
 

Ігор Орестович Ліщинський 
академік АЕН України 
д-р екон. наук, доц. 

ORCID 0000-0003-1602-1677 
e-mail: lio@tneu.edu.ua, 

Тернопільський національний економічний університет 
 

РОЛЬ МІСТ У ПОЛІТИЦІ ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ЗГУРТУВАННЯ В ЄС 
 

Постановка проблеми. Протягом останніх двох де-
сятиліть політика згуртування (когезії) ЄС знахо-
диться серед ключових європейських стратегічних 
програм та важливим фінансовим інструментом допо-
моги більш відсталим регіонам ЄС. Витоки політики 
когезії можна спостерігати із 1986 р. (ратифікація 
Єдиного європейського акту [1]), коли питання спів-
праці та економічного і соціального гуртування держав 
ЄС стали лейтмотивом нормотворчого процесу. Але 
слід відмітити, що на цих ранніх етапах територіаль-
ний вимір хоч і проявлявся у низці елементів (як, 
наприклад, детермінація специфічних умов для відста-
лих регіонів), проте основний акцент відводився пи-
танням економічної і соціальної когезії. Однак аспект 
розвитку міст, а також питання регенераційної полі-
тики, поступово виходять на передній план у політич-
них програмах із територіальної когезії. Зазначені пи-
тання урбанізації насамперед пов’язані із аспектами 
більш збалансованого та гармонійного поширення 
міських поселень на заданій території. Відмітимо 
сильну конотацію даного аспекту із параметром «полі-
центричності», що «… стимулює регіони і міста, які 
співпрацюють із сусідніми територіями, розвивати 
спільні сильні сторони та виявляти потенційні усклад-
нення задля привнесення додаткової вартості, яка не 
може бути досягнута окремими регіонами і містами в 
ізоляції» [2].  

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питан-
ням ролі міст у політиці територіальної когезії в ЄС 
присвячено чимало досліджень. Зокрема аспекти 

функціональних міських зон розкриті в працях К. На-
білеком, Д. Хамерсом; транскордонні міські зони 
аналізувались Б. Андерсеном, Б. Сетером; інтегровані 
стратегії розвитку досліджували К. Глінка, Е. ван дер 
Цвет та інші. 

Метою статті є аналіз основних інструментів за-
безпечення кооперованого функціонування міст та 
прилеглих регіонів в контексті імплементації політики 
територіальної когезії в Європейському Союзі. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Загалом 
роль міст (особливо великих) у просуванні процесів 
територіальної когезії є досить значною і різноплано-
вою на високоурбанізованих територіях, таких як ЄС. 
Крупні міста є традиційними хабами інновацій і осе-
редками глобальних викликів. Наприклад, міста во-
лодіють потенціалом для розширення використання 
відновлювальної та чистої енергетики, зростання 
енергозаощадження і скорочення емісії СО2, оскільки 
урбанізовані території дозволяють використовувати 
більш енергоефективні форми житла і транспорту. 
Міста є тими функціональними зонами, у яких  
концентрується населення та економічна діяльність  
і навколо яких організовуються потоки товарів і лю-
дей. Вони є вузлами міських мереж різного масш-
табу — як глобальних, так і регіональних — і в обох 
випадках міські агломерації є драйверами територіаль-
ного розвитку і когезії. У цілому можна виокремити 
принаймні вісім проявів ролі міст для імплементації 
територіальної когезії із явними взаємозв’язками між 
собою (табл. 1).  

Таблиця 1 
Прояви міст в стратегіях територіальної когезії 

Компонент Основна ціль Важливість для територіальної когезії 
1. Поліцентричний  
і збалансований міський 
розвиток 

Сприяння більш збалансо-
ваному поширенню насе-
лення на території 

— Зростання здатності використовувати територіальний по-
тенціал регіонів; 
— зменшення негативного впливу надмірної концентрації 
населення (забруднення, злочинність, надмірний трафік, 
стрес тощо). 

2. Функціональні міські 
зони 

Сприяння територіальній 
комплементарності 

— Зростання територіальної ефективності 

3. Інтегрований міський 
розвиток 

Сприяння територіальній 
ефективності і сталості  
розвитку 

— Підвищення сталості навколишнього середовища; 
— зростання територіальної ефективності; 
— покращення процесів територіального врядування 

4. Соціально згуртований 
міський розвиток 

Сприяння соціально-еко-
номічній когезії 

— Зменшення рівня бідності;
— скорочення соціальних дисбалансів 

5. Міське сполучення Сприяння територіальній 
доступності 

— Зростання міської мобільності; 
— підвищення сталості навколишнього середовища 

6. Міська морфологія — 
компактне місто проти 
міського розширення 

Сприяння міській компакт-
ності чи міському розши-
ренню 

— Зростання територіальної ефективності; 
— зростання територіального сполучення; 
— зростання територіальної сталості 

7. Міська життєстійкість Сприяння міській здатності 
до подолання труднощів 

— Зростання територіальної життєздатності; 
— зростання територіальної сталості 

8. Міське планування Сприяння прогнозованості 
майбутніх сценаріїв 

— Зростання територіальної модернізації; 
— зростання територіальної організації 

Складено автором за Е. Медейросом [3]. 
 

Порівнюючи із іншими регіонами світу (насампе-
ред США і Південно-Східною Азією), Європа харак-
теризується менш концентрованою і більш поліцен- 

тричною міською структурою (рис. 1), а також густою 
мережею малих та середніх міст [4]. Проте території із 
значно вищою від середньої концентрацією економіч- 
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ної діяльності таки присутні в ЄС (так звані «банани», 
«пояси» і «пентаграми») і типово характеризуються ви- 
щими рівнями соціально-економічного розвитку. А 
отже, політика міського розвитку має стимулювати те-
риторіальну конкурентоздатність територій за межами 

цих зон, оскільки, як зазначено в Територіальному по-
рядку денному ЄС «… поліцентричний і збалансова-
ний територіальний розвиток ЄС є ключовим елемен-
том досягнення територіальної когезії» [5]. 

 

 
 

Рис. 1. Міська система ЄС 

Сформовано автором за ESPON [2]. 
 

До певної міри інтенсифікація подальшої полі- 
центричності в Європі характеризується значним по-
тенціалом до розквіту регіональної диверсифікації  
і ендогенного розвитку (а також і територіальної спів-
праці) як засобів оптимізації розміщення інвестицій  
і зменшення регіональних диспропорцій, підтримки 
збалансованих і поліцентричних урбанізаційних струк-
тур, сприяння моделям компактних міст і розумному 
відновленню агломерацій, включаючи запровадження 
принципів сталого менеджменту природних і культур-
них ресурсів. Ця стратегічна ціль досягається на рівні 
всього ЄС насамперед через інтенсифікацію стимулів 
розвитку для міст другого рівня («second-tier cities» у 
системі ранжування міст) і посилення мереж між  
містами усіх територіальних рівнів паралельно із під-
вищенням взаємозалежності міських і сільських зон. 

Варто відмітити, що імплементація політики те-
риторіальної когезії, як інструменту поширення ролі 
великих агломерацій, резонує із практичним втілен-
ням концепції «функціональних міських зон» (англ. 
«Functional Urban Areas»). Самі функціональні міські 
зони можуть розглядатись як своєрідний басейн ринку 
робочої сили чи приміська структура мобільності, що 
включає урбанізаційну систему сусідніх міст і сіл, які 
економічно і соціально залежать від міського центру». 
Сьогодні такі функціональні міські зони часто пере- 
ростають національні кордони, що породжує необхід-
ність втілення транскордонного адміністрування. Як 
бачимо із карт наведених на рис. 1 і 2, емпірична де- 

термінація меж існуючих функціональних міських зон 
відрізняється залежно від методології проведення до- 
слідження, однак їх спільним критерієм є асоціація із 
крупними міськими агломераціями. 

Повертаючись до питання про транскордонні  
функціональні зони, відмітимо, що при їх розгляді на 
передній план, окрім комутаційної відстані, виходять 
аспекти функціональної відстані. Концепція функціо-
нальної відстані насамперед стосується відмінностей 
між регіонами щодо інноваційної діяльності і пов’яза-
на із створенням транскордонних регіональних інно-
ваційних систем [7]. Загалом виділяють три типи  
транскордонних регіональних інноваційних систем, 
які є еволюційними етапами розвитку один одного 
(рис. 3). На найвищому третьому етапі формується си-
метрична інноваціє-керована система, що типово ха-
рактеризується відносним різноманіттям і функціо- 
нальною близькістю у широкому спектрі ділових сек-
торів (окрім функціональних зон із домінуючим сіль- 
ським профілем). На другому етапі економічна струк-
тура характеризується появою синергії і функціональ-
ної близькості у декількох ділових секторах (чого не 
спостерігається на першому етапі); також на цьому 
етапі зароджується механізм координації інноваційної 
політики, формується інфраструктура обміну і доступу 
до знань, інституційне забезпечення інноваційного 
процесу. Перший і другий етапи можуть спостеріга-
тись і для функціональних зон із сільським профілем. 

 

Метропольні зони 
зростання  (MEGAS) 
 

Функціональні міські  
зони (FUAS) 
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Рис. 2. Поширення функціональних міських зон в ЄС [6] 
 

Емпіричні кейси застосування інструментарію 
транскордонних функціональних міських зон вдало 
описані Б. Сетером і співавторами [8] на прикладі 
внутрішньоскандинавських об’єднань різного рівня 
інноваційності (туристичний муніципальний альянс, 
екосистема музичної промисловості, високотехноло- 
гічна мережа відновлювальної енергетики і циркуляр-
ної економіки). Приклад формування транскордонних 
функціональних міських зон Норвегії і Швеції може 
бути корисним для України із врахуванням того факту, 
що Норвегія не будучи членом ЄС таки зуміла вико-
ристовувати спільні фінансові інструменти для тери-
торіального розвитку. 

При імплементації стратегії територіального роз-
витку важливо виокремити також певні інструменти 
промоції територіальної когезії саме на рівні великих 
міст. Серед таких інструментів можна назвати засоби 
корекції процесів просторового розширення міст, яке 
сьогодні часто розглядається як важливий чинник 
надмірного і нераціонального використання енергії 
[5]. Цей аспект тісно пов’язаний із ширшими страте-
гіями регіонального планування відповідно до реко- 
мендацій Міського порядку денного ЄС від 2016 р. [9]. 
Знову ж таки політика розвитку агломерацій повинна 
бути націлена також на соціально-економічну когезію, 
сталість навколишнього середовища, здорове вряду-
вання, включати заходи міського відновлення тощо. 

Окрім вже згаданих заходів слід вказати також на 
важливість так званих Інтегрованих стратегій сталого 
розвитку міст (англ. «Integrated Sustainable Urban 
Development Strategies») у процесі імплементації полі-
тики територіальної когезії в ЄС. З одного боку, такі 
стратегії підвищують потенціал досягнення сталості 
навколишнього середовища; а з іншого боку, за да-
ними обґрунтування програм Інтегрованих територі- 
альних інвестицій ЄС, такі стратегії сприяють оздо- 
ровленню процесів територіального врядування, оскі-
льки дозволяють локальним органам влади ініціювати 
ширші партнерства з іншими локальними суб’єктами 
економіки і політики [10]. У даному контексті можна 
навести приклад Польщі, де програма Інтегрованих 
територіальних інвестицій зарезервована виключно 
для регіональних адміністративних центрів та їх функ-
ціональних зон [11]. 

Загалом Інтегровані стратегії сталого розвитку 
були впроваджені на пан’європейському рівні в рам-
ках Політики когезії на 2014-2020 рр. як складова за-
гальної трансформації політичної ідеології і практики 
на користь застосування місцевого підходу (англ. 
«place-based approach») [12]. Існує три підходи до ім- 
плементації Інтегрованих стратегій сталого розвитку 
міст. Два більш традиційні з них схожі за своєю суттю 
до інших програм Європейських структурних та ін- 
вестиційних фондів та включають розробку Операцій- 
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них програм (англ. «Operational Programme, OP») і ок-
ремих змішаних Пріоритетних осей (англ. «Priority 
Axis, PrAxis»). Третій більш сучасний підхід отримав 
назву стратегії Інтегрованих територіальних інвестицій 
(англ. «Integrated Territorial Investment, ITI») і служить 
платформою для інтегрованих тематичних / сектора-
льних проєктів із комбінованими джерелами фінансу-
вання (найчастіше із Європейського фонду регіональ-
ного розвитку і Європейського соціального фонду). 
Стратегії ІТІ можуть імплементуватися для підтримки 
функціональних міських зон (сільських, сільсько- 
міських, транскордонних) і територій із специфічними 
географічними особливостями. Ресурси вже згадуваної 
раніше програми Місцевий розвиток керований гро-
мадою (CLLD) також можуть бути залучені для фінан- 

сування Інтегрованих стратегій сталого розвитку міст 
[13].  

У рамках нещодавнього дослідження Європей- 
ської комісії [14] було виявлено 853 випадки запро- 
вадження Інтегрованих стратегій сталого розвитку 
міст, а також 153 стратегії, які впроваджувались за схе-
мою Інтегрованих територіальних інвестицій і не були 
віднесені керівництвом держав-членів ЄС до першої 
групи.  

Міський порядок денний ЄС був запущений у 
2016 р. з метою досягнення містами «кращого регулю-
вання», «кращого фінансування» і «кращих знань» 
(табл. 2), а також для досягнення відповідності Цілям 
сталого розвитку ООН до 2030 р., зокрема в напрямку 
інклюзивності, безпеки, відновлення і сталого роз- 
витку міст.  

Таблиця 2 
Засади Міського порядку денного ЄС 

Опорні принципи Завдання

Краще регулювання 

— Більш ефективне і когерентне втілення існуючих політичних програм, законодавства та ін-
струментарію ЄС; 
— не ініціювання нових регулятивних заходів, а радше здійснення неформального впливу на 
майбутню та поточну регулятивну практику 

Краще фінансування 

— Ідентифікація, підтримка, інтеграція, та вдосконалення традиційних, інноваційних та зрозу-
мілих для кінцевого користувача джерел фінансування міських зон; 
— не створення нових чи збільшення бюджету існуючих фондів ЄС, а використання досвіду з 
більш ефективного використання фінансових можливостей 

Кращі знання 
— Розвиток бази знань щодо розвитку міських зон та обмін найкращими практичними рекоме-
ндаціями та знаннями 

Складено автором на основі джерела [15].  
 
Тоді як пріоритети, теми і міждисциплінарні ас-

пекти Міського порядку денного ЄС розроблялись із 
врахуванням пріоритетів Стратегії ЄС 2020 заради ро-
зумного, сталого та інклюзивного зростання (табл. 3). 

Нещодавно було оголошено, що сталий та інте- 
грований розвиток міських зон залишиться одним із 
пріоритетів на наступний довготерміновий період По-
літики когезії ЄС 2021—2027 рр. [17]. При цьому під 
«сталістю» розумітимуть зусилля покликані вирішу-
вати проблематику зміни клімату та збереження  

навколишнього середовища (у випадку міст такими 
аспектами є розвиток зеленої інфраструктури, змен-
шення викидів в атмосферу і т. п. «Інтегрованість» 
проявлятиметься у продовженні застосування інстру-
ментів, які підтвердили свою ефективність протягом 
2014—2020 рр. — стратегій Інтегрованого територіаль-
ного інвестування та Місцевого розвитку керованого 
громадою. В якості майбутнього тренду була вказана 
також необхідність зменшення адміністративного на-
вантаження, а саме спрощення процесу імплементації  
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Рис. 3. Рівні транскордонної інтеграції функціональних міських зон [7] 
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Таблиця 3 
Пріоритети Міського порядку денного ЄС та їх вплив на досягнення розумного,  

зеленого та інклюзивного зростання 
Пріоритети Міського 
порядку денного ЄС 

Тип зростання 
розумне зелене інклюзивне

Інноваційні та відповідальні державні трати Х   
Циркулярна економіка Х Х  
Міська мобільність Х Х Х 
Робочі місця та розвиток вмінь у локальній економіці Х  Х 
Цифровий перехід Х  Х 
Якість атмосфери Х  
Енергетичний перехід Х  
Стале використання земельних ресурсів та природоохоронні рішення Х  
Кліматична адаптація Х  
Доступне житло  Х 
Інклюзія мігрантів і біженців  Х 
Міська бідність  Х 

Складено автором на основі джерела [16].  
 

фондових програм ЄС, що відбуватиметься в рамках 
цільового орієнтиру «краще регулювання» [18]. 

Висновки. Отже, протягом останніх 20 років ЄС 
вдалось розробити свій «Acquis Urbain» моделі втілення 
політики міського розвитку, що ґрунтується на наборі 
інструментів та областей дій з високими рівнями вза-
ємодоповнюваності та системних ефектів. Європей-
ська модель розвитку системи базувалась в основному 
на таких аспектах: 

— створення та доступність фінансових інстру- 
ментів підтримки інтервенцій в контексті міського  
розвитку; 

— підтримка експериментальних, інноваційних  
і демонстративних проєктів; 

— промоція створення мереж співпраці між міс-
тами; 

— створення систем визнання та оцінки належ-
них практик;  

— сприяння науковому дослідженню актуальних 
питань міського розвитку;  

— підтримка створення, обміну та забезпечення 
доступності інформації і знань, необхідних для прий-
няття рішень у сфері урбанізації;  

— прогресивне включення міських питань у різні 
політики ЄС;  

— прогресивне включення галузевих, технологіч-
них, економічних та суспільностратегічних питань ЄС 
у міську політику. 

Манера, на основі якої ЄС прийшов до розуміння 
та проєктування своїх політичних норм щодо міського 
життя, стає все більш багатогалузевою, трансполітич-
ною і націленою на узгодження втручання в таких  
різноманітних сферах, як інфраструктура, мобільність, 
культура, спадщина, економіка, зайнятість, енерге-
тика, старіння, технології, бідність та соціальне вклю-
чення і багато інших. Таким чином, зусилля щодо 
сприяння територіальній згуртованості в ЄС, разом з 
фінансовими та іншими інструментами, як її підтрим-
ки, повинні продовжувати робити акцент на вико-
нанні Міського порядку денного ЄС і переважно бути 
орієнтованим на функціонування міст та міських сис-
тем з метою побудови на їх основі засад регіонального 
розвитку територій. 

 

Подяка. Ця стаття підготовлена за підтримки 
програми Еразмус+ Європейського Союзу (модуль 
Жана Моне 612067-EPP-1-UA-EPPJMO- MODULE 
«Європейська регіональна політика: баланс локаль-
них, національних та загальноєвропейських інтере-
сів»). Проте підтримка Європейською Комісією публі-
кації цієї статті не є автоматичною підтримкою її  

змісту, який відображає лише погляди автора. Комісія 
не несе відповідальності за будь-яке використання ін-
формації, що наведена в статті. 
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СТРАТЕГІЇ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ КРАЇН В КОНТЕКСТІ 
ГЛОБАЛЬНИХ ВИКЛИКІВ РОЗВИТКУ СВІТОВОГО ГОСПОДАРСТВА 

 
Постановка проблеми. Сучасний стан світового 

господарства характеризується зміною парадигм роз-
витку глобальної економіки через накопичення про-
тиріч у більшості складових світової економічної сис-
теми, що посилюються глобальними планетарними 
зсувами у кліматичному, бактеріологічному, радіацій-
ному та генетичному балансах. До загальних викликів 
розвитку людства і глобальних проблем сучасності у 
теперішній час додаються протиріччя у концепціях 
економічного зростання різних категорій кран, що ро-
блять недосяжними зусилля провідних країн світу у 
подоланні вказаних викликів. 

Одним з них є диференціація у ступенях розвитку 
та боргова залежність від МВФ і Світового банку. Від-
повідно до них, країни не можуть цілком спрямувати 
вільні бюджетні кошти на вимоги технологічного роз-
витку, тому що змушені витрачати їх на обслугову-
вання державного боргу. 

Країни мають вирішити цю дилему, щоб забезпе-
чити власне економічне зростання та вирішення пи-
тань соціально-демографічного розвитку, підвищення 
якості життя населення й їх економічного суверені-
тету. 

Так, країни, що розвиваються, вимагають екс- 
тенсивних моделей економічного зростання. Для країн 
з транзитивною економікою доречними є стратегії ін-
тенсифікації у сфері промисловості, що поєднують за-
ходи з екстенсивним розширенням агропромислового 
комплексу. В той же час розвинені країни пропагують 
впровадження у власній та світовій практиці само- 
достатніх моделей економічного розвитку. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Тради-
ційно визнаними в світі є такі трактування концепцій 
економічного зростання, як нульове, стале, ноосфер-
не, інноваційне й інклюзивне. Вони сформувались на 
підставі такого теоретико-методологічного підґрунтя, 
як неокласична теорія виробництва та кейнсіанська 
теорія макроекономічної рівноваги, економічне інно-
ваційне зростання, інституціоналізм. 

Неокласична економічна теорія поширювалась в 
1870-90 роках як спроба протидії марксизму, і як ви-
значення оптимального розвитку економіки за умов 
вільної конкуренції, як пошук принципів рівноваги 
економічної системи К. Менгером, О. фон Бем-Ба- 
верком, Дж. Б. Кларком, А. Маршаллом, Дж.Е. Мі-
дом, Дж. Хіксом, М. Фрідменом, В. Леонтьєвим [1-4].  

Економічне зростання країн за неокласичними 
моделями визначається відносною вартістю ресурсів, 
що складається внаслідок міжнародного поділу праці, 
та доданою вартістю, що формується за рахунок вико-
ристання всіх факторів виробництва, наявних у країні. 
Відповідно, економічне зростання країн відбувається 

за рахунок найбільш раціонального використання 
природних ресурсів і факторів виробництва. Роль 
інноваційного, екологічного, соціального факторів є 
опосередкованою, у контексті формування вартості 
наявних ресурсів країни.  

Необхідність державного регулювання ринкових 
відносин сприяла поширенню теорії Дж. М. Кейнса 
[5] як антикризова стратегія економічного розвитку 
шляхом урядового втручання в макроекономічну 
сферу економіки. Альтернативні положення було роз-
роблено Е. Ліндалем і Г. Мюрдалем щодо нерівно- 
важних макроекономічних моделей, Б. Уліном щодо 
протидії безробіттю шляхом державних інвестицій  
і суспільних робіт, Е. Лундбергом щодо протидії ін-
фляції та безробіттю. 

Кейнсіанські моделі економічного зростання  
передбачають використання праці та капіталу як ос- 
новних факторів виробництва, що приводять до збіль-
шення випуску продукції як джерела добробуту кра-
їни. При цьому праця як фактор виробництва транс-
формується дуже повільно, на відміну від вартості ка-
піталу, який коригується активною інвестиційною по-
літикою країни. Відповідно, економічне зростання 
ототожнюється зі зростанням сукупних обсягів капі-
талу за темпами приросту інвестицій. При цьому, 
праця як фактор виробництва коригується дуже по- 
вільно, відповідно до темпів природного приросту на-
селення, інші складові соціально-економічного зрос-
тання розглядаються опосередковано, у контексті  
формування виробничих сил країни. 

Економічне інноваційне зростання визначається 
потоковим зростанням інновацій у сферах вироб- 
ництва й експорту, що передбачає постійне техноло- 
гічне вдосконалення продукції, яка має підвищену до-
дану вартість, користується попитом на світових то- 
варних ринках і визначає зростання міжнародної кон-
курентоспроможності як виробників, так і країн в ці-
лому. Теорія інновацій передбачає, що базисом до зро-
стання економіки є наявна сфера матеріального ви- 
робництва, підкріплена достатньою кількістю інвести-
цій (труд, земля, капітал), але вони створюють лише 
підґрунтя, справжнє зростання економіки шляхом  
формування прибутку відбувається за рахунок інте- 
лектуального капіталу вчених, дослідників і новаторів 
(інформація), що формують у сукупності із підприєм-
ницькими здібностями національну інноваційну сис-
тему.  

Інституціоналізм є напрямом економічної теорії, 
яка розглядає всі економічні явища та пов’язує їх в 
єдину систему з політичними, правовими, соціаль- 
ними, психологічними, культурно-етичними проява-
ми суспільного життя. Його засновниками є Т. Веб- 
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лен, В. Мітчелл, Дж. Р. Коммонс, суттєвий вплив на 
формування поглядів інституціоналізму було зроблено 
з положень еволюційної економіки Й. Шумпетера, 
правової економіки Р. Познера, теорії суспільного ви-
бору Дж. Б’юкенена, Г. Таллока, М. Олсона, концеп-
ціям інституційного аналізу економіки А. Грешен-
крона, Г. Мюрдаля, І. Валерстайна, Е. де Сото, А. Се-
на, теоріям неоінституціоналізму Р. Коуза, О. Вільям-
сона, Г. Беккера, Х. Демсеца, К. Менар [6-8]. 

На відміну від моделей неокласичного зростання, 
де відносини між суб’єктами відбуваються в умовах  
вільного ринку з метою до максимізації прибутку, ін-
ституціональна парадигма визначає дії економічних 
суб’єктів як систему взаємовідносин між ними й рин-
ковими інституціями (утвореннями), а також між са-
мими інституціями. Тому прибуток економічних 
суб’єктів буде залежати від ступеня відповідності нор-
мам і правилам пов’язаних із ними утворень: держава, 
урядові структури, корпоративний і підприємницький 
сектори економіки, профспілки, споживачі, а також 
морально-етичні та соціально-психологічні явища, що 
визначають економічну поведінку ринкових суб’єктів. 

Метою роботи є огляд теоретико-методологічних 
положень з розробки стратегій економічного зрос-
тання країн з транзитивною та розвиненою економі-
кою та їх застосування з урахуванням глобальних ви-
кликів розвитку світового господарства. 

Виклад основного матеріалу дослідження. До ви-
значення нульового економічного зростання дослід-
ники звернулись при подоланні таких викликів глоба-
льного розвитку, як промислові та побутові викиди, 
що призводять до знищення озонового шару, лісового 
масиву, забруднення атмосфери, світового океану, 
джерел питної води, земель сільськогосподарського 
призначення — і наближують глобальну екологічну ка-
тастрофу. На думку дослідників, нульове економічне 
зростання повинно забезпечити баланс між досягну-
тим рівнем якості життя людства та його існуванням 
на планеті за рахунок використання економічних ва-
желів у вирішенні екологічних проблем.  

Зазначені переваги такого підходу до збереження 
екологічного балансу є важливими для розвинених 
країн, проте не враховують індустріалізацію інших 
країн світу, що відбувається також і за рахунок розви-
нених країн. До того ж, дослідники не вбачали до- 
статньо вагомих аргументів до екологізації індустрі- 
ального розвитку — які країни його будуть здійсню-
вати. 

Пошук відповідей на ці запитання призвів до  
формування концепції сталого економічного зрос-
тання як такого, що передбачає відсутність перешкод 
до розвитку країни шляхом поєднання інтересів сьо-
годення та майбутніх поколінь, коли країна повинна 
забезпечити наявність відтворювальних ресурсів, ко-
рисних копалин і стійкого генофонду нації. Таким чи-
ном, відбулося розширення парадигми еколого-еконо-
мічного зростання за рахунок включення соціальної 
складової, яка передбачає верховенство права, наяв-
ність демократичних свобод, збереження культурних 
цінностей і надбань, вирівнювання соціальних пере-
косів між статками бідних і багатих верств населення. 

На відміну від попередніх підходів до економіч-
ного зростання країн (екстенсивних чи інтенсивних), 
концепція сталого розвитку передбачає відмову від 
економічного зростання високими темпами на ко-
ристь його низьких темпів, що балансуються також 

екологічною та соціальною складовими, спрямова-
ними на збереження навколишнього природного та 
культурного середовища.  

Також екологічні виклики розвитку сприяли  
формуванню теорії ноосфери як концепції розумового 
зростання. На відміну від нульового економічного зро-
стання, теорія ноосфери висуває еколого-економічний 
розвиток як шлях до виживання людства. Тому розу-
мову й економічну діяльність потрібно спрямувати на 
відновлення природного середовища, розбудову сус- 
пільно-довкільних балансів, щоб не допустити глоба-
льного природно-екологічного катаклізму. Мається на 
увазі формування нової системи виробничо-товарних 
і грошових відносин, яка буде залежати від відтворю-
вальних здібностей навколишнього природного сере-
довища. Її ефективність буде залежати від ступеня  
гармонійного співіснування людства з довкіллям.  

На нашу думку, тут мається на увазі ситуація із 
порушеним природно-екологічним балансом, щоб  
агресивне природне середовище не зашкоджувало іс-
нуванню людства. Отже, за теорією ноосферного роз-
витку, умовою сталого суспільного прогресу є еко-
лого-економічний баланс. Але подібне трактування 
буде визначати поступовий перехід від товарно-гро-
шових відносин до суспільних моделей життєдіяльно-
сті людства на підставі екологічного імперативу, який 
покладено в основу існування громадських (соціаль-
них, колективних) комах (мурах, бджіл, термітів, 
джмелів тощо), що відрізняються суспільним спосо-
бом життя. 

Вимоги країн до інтенсифікації економічного  
розвитку поряд із дилемою щодо його ефективності та 
соціальної спрямованості призвели до формування 
концепції інноваційного зростання. Впровадження 
інновацій створює умови до зменшення впливу соціа-
льних бар’єрів, що утворюються при формуванні та 
розподілі матеріальних благ в економіці. Інновації за-
безпечують зростання шляхом науково-технічних, ор-
ганізаційно-економічних змін та пов’язаною з ними 
активізацією ринкових процесів.  

Подальші дослідження напрямів інноваційного 
розвитку країн визначили, що він не завжди забезпе-
чує раціональну зайнятість, не знижує рівень безро-
біття, не забезпечує розподіл та перерозподіл матері- 
альних благ серед бідних і найбідніших верств насе-
лення. Тому подальші розвідки щодо питань справед-
ливості, рівних соціальних можливостей, захисту рин-
ку від коливань і ризиків нестабільного зовнішнього 
середовища, підвищення працездатності населення в 
активному віці привели до формування концепції ін-
клюзивного економічного зростання країн.  

Її сутність полягає у поєднанні соціальних, еко-
номічних і територіальних складових для досягнення 
широкомасштабного суспільного розвитку країн по-
руч із вирівнюванням соціальних можливостей і рівнів 
життя у матеріальному і в нематеріальному вираженні, 
паритеті доходів усіх верств населення шляхом їх доб-
рочесного перерозподілу. 

Концепція інклюзивного економічного зростан-
ня привернула увагу переважної більшості міжнарод-
них та неурядових організацій з питань розвитку еко-
номіки: ООН, Міжнародний валютний фонд, Світо-
вий банк, Всесвітній економічний форум, Організація 
економічного співробітництва та розвитку, Європей- 
ська комісія, Комісія інклюзивного розвитку, Міжна- 
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родний центр політики інклюзивного зростання, 
Фонд Рокфеллера.  

Вона знайшла відображення у численних ініціа-
тивах і програмних документах зазначених організа-
цій, наприклад, індекс інклюзивного росту та розвит-
ку, представлений Всесвітнім економічним форумом у 
2018 році; а також як елемент у стратегіях і програмах 
економічного розвитку країн, наприклад, стратегія  
розумного, сталого й інклюзивного зростання «Європа 
2020», затверджена Європейською комісією у 2010 р. 
[9]. 

Стратегія «Європа-2020» базується на трьох взає-
модоповнюючих пріоритетах: інтелектуальне (розум-
не) зростання: розвиток економіки, заснованої на 
знаннях та інноваціях; стійке зростання: просування 
більш ресурсоефективної, зеленої і конкурентоспро-
можної економіки; інклюзивне зростання: розвиток 
економіки з високим рівнем зайнятості, що забезпечує 
соціальну і територіальну згуртованість. 

Економічне зростання може бути забезпечене рі-
зними шляхами та засобами, проте дослідники визна-
чають його позитивні та негативні риси для суспільс-
тва та навколишнього природного середовища (табл. 1).  

 
Таблиця 1 

Порівняльна характеристика поглядів на суспільне значення економічного зростання країн та його наслідків 

Позитивні риси до економічного зростання Критичні зауваження 

Економічне зростання передбачає збільшення 
основних макроекономічних показників 

Зростання ВВП не забезпечує якісних показників еконо-
мічного зростання країни 

Економічне зростання передбачає збільшення 
питомих показників ВВП, які відображають 
покращення якості життя населення   

Зростання ВВП на одну особу не передбачає реального зро-
стання добробуту й якості життя населення   

Економічне зростання країн дозволяє забезпе-
чувати вирішення важливих завдань в сфері 
промисловості, екології, соціального забезпе-
чення 

Економічне зростання, що відбувається на підставі НТП, зо-
крема, автоматизації, роботизації виробництва, забезпечує 
суспільство достатньою кількістю матеріальних благ. Гло-
бальним викликом є концентрація ресурсів і капіталів та по-
рушення рівномірності процесів суспільного відтворення 
щодо їх розподілу, обміну та споживання  

Економічне зростання дозволяє отримати до-
ступ до світових ринків сировинних ресурсів, 
більш доступних і дешевих, ніж на національ-
них ринках 

Економічне зростання породжує виклики до виснажування 
виробничих і природніх ресурсів, запаси яких мають тен-
денцію до вичерпання 

Економічне зростання країн дозволяє отри-
мати додаткові переваги на світовому ринку 
через високі рейтинги, економічний, політич-
ний та ідеологічний вплив 

Економічне зростання породжує виклики до природних ба-
лансів, можливостей екосистем до самовідтворення, призво-
дить до їх забруднення та руйнування 

Економічне зростання визначає зростання со-
ціально-економічної нерівності у суспільстві, 
але з часом, за С. Кузнецем, мультицикліч-
ність обороту капіталу призводить до збіль-
шення питомих доходів населення та скоро-
чення бідності та соціальної нерівності 

Економічне зростання має створювати ефект рівномірного 
розподілу доходів згори донизу та зменшення розриву між 
заможними та бідними верствами населення («теорія просо-
чування» чи «теорія коня і горобця» за Дж. К. Гелбрейтом). 
Але технічний прогрес поглиблює економічну диференціа-
цію як між країнами світу, так і в середині країн, навіть у 
високорозвинених країнах залишається частка населення, 
що знаходиться за межею бідності. Розвиток постіндуст-
ріального суспільства дещо вирівнює цей дисбаланс за раху-
нок домінування середнього класу, але не вирішує проблему 
бідності 

Складено автором. 

 
Відповідно до наведених положень, ми можемо 

зробити висновок, що застосування різних підходів до 
результатів економічного зростання країн має зна-
чення у контексті політичних й економічних зрушень, 
коли урядова політика формує очікувані результати в 
основних напрямах: економічному, інноваційному, 
соціальному, екологічному.  

Урядовим і політичним структурам необхідно ви-
значитись, яких результатів необхідно очікувати від-
повідно до викликів розвитку світового господарства 
та майбутнього місця країн у процесах міжнародного 
поділу праці. Розвиток країни має мати збалансований 
характер, між технологічним, соціальним й економіч-
ним векторами та безпечним, сталим й екологічним 
розвитком майбутніх поколінь. 

Він має забезпечувати перехід для всіх країн до 
індустріальних і постіндустріальних стадій розвитку, з 

формуванням такого постіндустріального суспільства, 
що не має суттєвого розриву між бідними та багатими 
верствами населення.  

Роль уряду зростає, коли він має більше можли-
востей щодо безпосереднього впливу на соціально-
економічний розвиток країни у зв’язку із налагоджен-
ням діалогу з приватним і корпоративним секторами 
економіки, що перетворюється до стійкого державно-
приватного партнерства.  

Економічне зростання країн є результатом урядо-
вої підтримки та впровадження певних заходів макро-
економічної політики, що спираються на прозоре за-
конодавство, підтримку конкурентних відносин, коли 
уряди уникають лобіювання приватних інтересів, не 
припускають нерівномірного розвитку певних секто-
рів економіки та дотримуються доцільного розподілу 
національного доходу. Ефективність економічного  
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розвитку зростає, коли економічні важелі управління 
підтримуються урядовими програмами. 

У якості прикладів можна навести урядові про-
грами, що забезпечили відновлення Японії після Дру-
гої світової війни («велике економічне диво»), Ні- 
меччини, післякризовий розвиток США (політика  
Ф. Рузвельта та Р. Рейгана), Великої Британії (полі-
тика М. Тетчер), індустріальний розвиток НІК, ре- 
форми у Чилі, Сінгапурі, Грузії, Китаї. 

Урядову підтримку економічного розвитку в те-
перішній час неможливо проводити у межах «чистої 
школи» кейнсіанського, монетаристського, інституці-
алістичного чи неокласичного врядування. Вона є 
комбінованою з урахуванням безлічі станів і вад роз-
витку, які повинні бути подолані. Всі їх можна звести 
до основних сфер макроекономічного середовища 
країни, що визначають якість її розвитку. 

Одним із цих напрямів є науково-технічний роз-
виток (чи подолання технологічного відставання від 
розвинених країн), який полягає у посиленні іннова-
ційних процесів, неоіндустріалізації, реформуванні 
промисловості до «стандартів 4.0» (роботизація вироб-
ництва, мережеві технології, хмарні розрахунки, ство-
рення автоматизованих промислових комплексів із 
гнучкими виробничими системами, інтегрованими з 
інтернетом речей і інтернетом послуг). Це відкриває 
можливості до віртуалізації (спостереження та керу-
вання) всіх виробничих процесів у режимі реального 
часу, їх децентралізації й автономності; підвищення 
конкурентоспроможності виробництва в умовах гіпер-
сегментованих ринків збуту для задоволення потреб 
малих груп споживачів і навіть окремих замовників 
асортиментом продукції різної глибини та насичено-
сті; гнучкого підходу до формування виробничої про-
грами; участі у процесах міжнародного поділу праці 
шляхом спеціалізації виробництв і кооперації вироб-
ничих потужностей. 

Фокусом розвитку є економіка знань й інформа-
ційна економіка, які мають бути зосереджені на пере-
ході до відновлювальних джерел енергії, систем об- 
числення й управління базами даних, смарт-сіль- 
ському господарстві, енергоефективності виробничих, 
комунальних і господарських процесів, корпоративної 
та державної соціальної відповідальності, раціоналіза-
ції зайнятості та територіального розміщення насе-
лення. Формування постіндустріального суспільства 
має включати соціальний захист та зростання рівня 
життя всіх верств населення. 

Досвід індустріальних країн довів, що політика 
імпортозаміщення не створює умов до техніко-еконо-
мічного розвитку, вона є спробою штучного стимулю-
вання економіки, «ямкового ремонту доріг». Проте, 
сучасні багатонаціональні корпорації мають більші 
можливості та бюджети, ніж окремі країни, тому шлях 
до адаптації та протидії умовам зовнішнього середо-
вища повинен базуватись на створенні власних висо-
котехнологічних виробництв і виготовленні продукції 
кінцевого споживання, з поступовим переходом до  
розвитку сфери послуг. 

У політичній сфері урядові зусилля держави ма-
ють бути спрямовані на гармонізацію й адаптацію кра-
їни до глобальних викликів, інтеграції до міжнародних 
інституцій, захисту прав і свобод громадян, у тому  
числі шляхом електронного врядування. 

Але в цьому контексті залишається дискусійним 
питання щодо деструктивних дій різних політичних 

сил, які у власних спробах боротьби за політичне лі-
дерство вдаються до популізму, маніпуляції суспіль-
ною думкою, байкотуванню урядових ініціатив. Також 
дискусійним є питання щодо спостереження та втру-
чання урядових служб безпеки до приватного життя у 
зв’язку з заходами щодо протидії сепаратизму, екстре-
мізму, тероризму. 

У сфері соціально-демографічних питань слід  
розвивати політику рівномірного розподілу промисло-
вого потенціалу, щоб уникати монозалежності меш- 
канців містоутворюючих підприємств, стимулювати 
розвиток старопромислових, депресивних, аграрних 
регіонів країни. Така політика просторового розвитку 
дозволить підвищувати якість життя населення, забез-
печить врівноваженість регіонального розвитку, та 
буде створювати передумови до розвитку людського 
капіталу. Якість останнього є визначальним фактором 
в епоху економіки знань, коли кожна людина виступає 
не тільки рушійною силою до впровадження власних 
розумових здібностей, але й джерелом розвитку ін- 
формаційної інфраструктури, як споживач високовар-
тісних засобів зв’язку та персональної електроніки, що 
стимулює розвиток індустрії інформаційних техноло-
гій та їх товарообіг на світових товарних ринках. 

У центрі соціальної урядової політики потрібно 
ставити життєві інтереси кожної окремої людини, 
тому що від інтересів колективів, соціальних груп за-
лежатимуть результати економічного розвитку країни. 

Таким чином, урядова політика повинна забезпе-
чити формування дієвої економічної стратегії розвитку 
країни з урахуванням інноваційної, соціальної, еколо-
гічної складових, забезпечувати концентрування зу-
силь населення та бізнесу на їх досягненні. Уряд  
повинен створювати умови до залучення внутрішніх  
і зовнішніх інвестицій у перспективні високотехноло-
гічні виробництва, гарантувати стабільність їх функ- 
ціонування, вільний рух капіталів, розширювати 
умови застосування державно-приватного партнерства 
з метою технологічного та соціального розвитку тери-
торій.  

Отже, кожна з концепцій економічного зрос-
тання країн орієнтована на виконання певного стра-
тегічного завдання відносно викликів розвитку світо-
вого господарства, проте, кожна з них не має все- 
охоплюючого, універсального трактування, сприятли-
вого для впровадження всіма країнами світу. У табл. 2 
наведено порівняльну характеристику концепцій еко-
номічного зростання країн. 

Отже, аналіз наведених вад економічного зрос-
тання країн дозволяє зробити ряд висновків. По- 
перше, стратегії економічного зростання країн не по-
винні погіршувати екологічний стан довкілля, буду-
вати гармонійне, збалансоване сільське господарство з 
точки зору зайнятості, автоматизації та продуктивно-
сті праці, гідного рівня життя робітників. 

По-друге, стратегії економічного зростання країн 
в технічно-інноваційному плані повинні усунути си-
ровинну залежність виробництва й експорту, забезпе-
чити перехід до виробництв високих технологічних ук-
ладів. 

По-третє, до проведення реформ в економіці по-
винні бути залучені підприємницький і корпоратив-
ний сектори, щоб інвестиції були рівномірно розподі-
лені від малого до великого бізнесу. Паралельно по-
винно відбуватись формування соціально-відповідаль-
ного громадянського суспільства, мотивованого до 
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впровадження реформ, згуртованості нації, усунення 
соціальних диспропорцій серед населення. Рушієм  
і взірцем цих перетворень повинен бути саме замож-
ний клас населення. 

По-четверте, проведення реформ повинно вклю-
чати таку структуризацію державного боргу, щоб за-
безпечувати його погашення й економічний суверені-
тет країни в майбутньому. 

По-п’яте, реформи промисловості повинні забез-
печувати відновлення інфраструктури в економіці  
(відмова від вичерпних джерел палива для енергетики 
та промисловості), машинобудування (перехід до  
міського та приватного електротранспорту), транс- 
портних, інформаційних, енергетичних магістралей. 

 
Таблиця 2 

Порівняльна характеристика та критика концепцій економічного зростання країн 

Найменування Сутність Критика

Нульове  Економіко-екологіч-
ний характер 

Невизначеність і наявність мотивації джерел інвестування 
у вирішення екологічних проблем 

Стале Еколого-соціо-еконо-
мічний характер  

Доцільність для країн зі сформованим громадянським сус-
пільством, що є соціально відповідальним перед власними на-
щадками 

Ноосферне  Еколого-економічний 
характер 

Формування системи грошових і товарно-виробничих відно-
син, які залежать від колапсу природно-екологічного балансу

Інноваційне  Інноваційно-еконо- 
мічний характер 

Наявність соціального ефекту, невизначеного в часовому та 
суспільному вимірі. Невизначеність застосування інновацій за 
рівнем хвиль та доцільністю в економіці 

Інклюзивне  Соціально-економіч-
ний характер 

Наявність структурно-технологічних диспропорцій між соціа-
льною сферою та промисловістю щодо зайнятості й оплати 
праці, трудова міграція до економічно розвинутих країн світу

Складено автором. 

 
Висновки та рекомендації. Розробка стратегій еко-

номічного зростання країн вимагає зваженого підходу 
з точки зору очікуваних результатів і наявних ресурсів. 
Країни різних рівнів економічного розвитку вимага-
ють застосування різних стратегій, але зі зростанням 
рівня розвитку країн інтенсивність стратегій знижу-
ється, акценти зміщуються з розвитку промисловості 
до підвищення рівня зайнятості й якості життя насе-
лення, розбудови громадянського суспільства, соціа-
льної й екологічної відповідальності. 

Актуальним викликом ринкової економіки є по-
шук і побудова ефективних методів взаємодії урядових 
структур із корпоративним сектором економіки, щоб 
спрямувати зусилля великого бізнесу на вирішення 
питань соціально-екологічного розвитку країни у ре-
жимі діалогу та державно-приватного партнерства.  

Еволюція стратегій зростання країн спиралась на 
економічну, екологічну, соціальну, інноваційно-тех-
нологічну складові, що створювали позитивний ефект 
розвитку країн. Практика їх застосування різними 
країнами показала, що на різних етапах розвитку  
кожна складова додає бажаного ефекту, коли країни 
обирають різні варіанти у якості перехідних, та пере-
ходять до розбудови стратегії інклюзивного зростання. 
Для розвинених країн світу стратегія інклюзивного 
зростання має доповнюючий, результуючий характер, 
що підсилює дію базової стратегії (для країн ЄС) ста-
лого чи інноваційного зростання (для США, Індії, 
КНР).  

Національна стратегія інклюзивного зростання 
повинна спиратись на базові принципи паритетності 
економічних можливостей щодо доступу ринкових 
суб’єктів до ресурсів і ринків збуту; щодо рівності в 
політичній, законодавчій, антимонопольній, податко-
вій політиці; щодо впровадження цілеспрямованої 
урядової політики на ринку праці (гідність праці, про-
дуктивна зайнятість, якість життя населення) та взає-

модії між бізнесом, урядом, профспілками, робітни-
ками та населенням в цілому щодо рівномірного роз-
поділу національного доходу та скорочення розривів 
між бідними та багатими верствами населення.  

Якщо порівнювати інклюзивну економіку з ін-
шими напрямами та програмами урядової співпраці, 
то можна її співставити з концепцією державно-при-
ватного партнерства, з тією різницею, що друге спря-
моване на проведення діалогу та колаборації у соціа-
льних проєктах підприємницького та корпоративного 
секторів економіки, а перше передбачає прямі залу-
чення широких верств населення до соціальних ініці-
атив. 

Для таких країн з транзитивною економікою, як 
Україна, формування стратегій економічного зрос-
тання інклюзивного типу має відбуватись після вирі-
шення завдань щодо побудови самодостатньої індуст-
ріально-аграрної економіки, що буде мати спрямова-
ність до постіндустріального розвитку.  
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УПРАВЛІННЯ ТЕРИТОРІЯМИ, НА ЯКИХ РОЗТАШОВАНІ  
ВІДНОВЛЮВАНІ ДЖЕРЕЛА ЕНЕРГІЇ 

 
Постановка проблеми. Нині інтеграція економіки 

України у європейське та світове господарство і висо-
кий рівень залежності від зовнішнього постачання 
традиційних джерел енергії (нафти й газу) через дефі-
цит власних, вимагає впровадження стратегічних на-
прямів й розвитку вітчизняного ринку альтернативної 
енергетики. Прийняття законодавчих актів, спрямова-
них на створення сприятливих умов задля зростання 
темпів використання альтернативних джерел енергії із 
одночасним виділенням стратегічних пріоритетів про-
грами розвитку вітчизняної «зеленої» енергетики, до-
зволить досягти цілей сталого розвитку суспільства  
завдяки збалансованій системі «людина—господар- 
ство—природа». Це дозволить не лише не порушувати 
принципи забезпечення продовольчого балансу Укра-
їни, але й сприятиме збереженню довкілля, вирі-
шенню соціальних і економічних проблем. Проведе-
ний аналіз потенційної можливості використання «зе-
леної» енергії в Україні дає підстави стверджувати, що 
наша держава має значний потенціал щодо застосу-
вання альтернативних джерел енергії за рахунок со- 
нячної енергії, біодизелю, біоетанолу та біогазу, тощо. 

Важливим на сьогодні є дослідження питань 
пов’язаних з управління територіями, на яких розта-
шовані відновлювані джерела енергії. Характерною  
тенденцією сучасної енергетики є розвиток екологічно 
чистої енергетики на основі відновлюваних джерел 
енергії. Розвіданих світових запасів вугілля людству 
вистачить на 200 років, нафти і природного газу — на 
36 років, ядерного палива — на 40 років.  

Спалювання органічного палива — одне із най- 
більших джерел викидів парникових газів (СО2) в  
навколишнє середовище, що на думку більшості вче-
них світу, має серйозний вплив на процес глобального 
потепління на нашій планеті. Кіотським протоколом, 
який ратифікували більшість держав світу, в тому  
числі й Україна, передбачено цілий комплекс заходів 
по зменшенню викидів парникових газів в атмосферу.  

Вказані обидва чинники дали поштовх для широ-
кого впровадження відновлюваних джерел енергії 

(ВДЕ). До них відносяться: енергія вітру; енергія сон-
ця; енергія води; біомаса; тепло ґрунту, води і зовніш-
нього повітря; геотермальна енергія; біогаз. До місце- 
вих енергетичних ресурсів ми також відносимо: торф; 
промислові та побутові відходи; скидне тепло різних 
технологічних процесів; шахтний і сланцевий газ. 

Зменшенню використання органічних видів па-
лива сприяють заходи по зменшенню споживання  
палива та енергії в сфері виробництва, послуг, адмі- 
ністративній та житловій сфері [4-8]. Це значний ком-
плекс заходів, які реалізуються паралельно впро- 
вадженню інших місцевих ресурсів. Вказані заходи 
складають загальнодержавну з прив’язкою до регіонів 
Програму енергозбереження. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоре-
тико-методичні аспекти управління територіями до- 
сліджувалися багатьма вченими, зокрема, в пра- 
цях І.К. Бистрякова, В.М. Будзяка, Т.П. Галушкіної, 
В.В. Горлачука, Д.С. Добряка, В.С. Кравціва, А.Г. Мар-
тина, А.Я. Сохнича, Ю.І. Стадницького, М.М. Федо-
рова, М.А. Хвесика, Є.В. Хлобистова, А.Ю. Якимчук 
та ін. [2-19].  

Все ж залишається низка питань, пов’язаних із 
управлінням територіями, на яких розташовані від- 
новлювані джерела енергії. Особливого значення на-
буває пошук нових підходів щодо організації території 
в нових ринкових умовах [2-6]. 

Метою статті є обґрунтування підходів щодо уп-
равління територіями, на яких розташовані відновлю-
вані джерела енергії, в сучасних умовах переходу до 
ринкової економіки, а також виявлення потенційних 
можливостей використання «зеленої» енергії в Укра-
їні.  

Виклад основного матеріалу дослідження. В остан-
ній час в Україні на державному рівні прийнято низку 
заходів зі стимулювання впровадження відновлюваних 
джерел енергії, альтернативних видів палива. Так Вер-
ховною Радою України прийнято Закон України «Про 
внесення змін до Закону України «Про електроенер-
гетику» щодо симулювання використання альтерна- 
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тивних джерел енергії» від 01.04.2009 р. № 1220-VI, 
який встановив пільговий «зелений» тариф на елект-
роенергію, яка виробляється з застосуванням різних 
видів відновлюваних джерел енергії.  

Закон України «Про внесення змін до деяких за-
конів України щодо сприяння виробництву та вико- 
ристанню біологічних видів палива» від 21.05.2009 р.  
№ 1391-VI встановив цілий ряд пільг при виробництві 
та використані біологічних видів палива, зокрема  
звільнення на 10 років від сплати податку на прибуток 
для цілого ряду підприємств, пільги при ввезенні ім-
портного обладнання, яке буде застосовуватися при 
виробництві та використанні біологічного палива [3].  

Прийнято ряд директивних актів Кабінетом Мі-
ністрів України, Національною комісією регулювання 
електроенергетикою України. Вказані заходи створили 
хороші умови для широкого впровадження відновлю-
ваних джерел енергії та інших альтернативних джерел 
енергії в Україні. 

Альтернативні джерела енергії складають основу 
регіональної енергетики, яка постійно розширюється 
в світі. В свою чергу альтернативна енергетика стає 
прерогативою місцевих органів влади і вона повинна 
знайти підтримку на місцях на всіх етапах реалізації, 
починаючи від дослідження запасів місцевих ресурсів 
до реалізації конкретних проєктів. 

Перейти на «чисту енергетику» планують всі кра-
їни Європейського Союзу. Крім того, аналогічні про-
грами існують в 18 штатах США (плюс Федеральний 
Округ Колумбія — особлива адміністративна одиниця, 
що включає столицю країни — місто Вашингтон)  
і трьох провінціях Канади. Окрім індустріально розви-
нених держав, аналогічні програми є у Бразилії, Ки-
таю, Домініканської Республіки, Єгипту, Індії, Малі, 
Малайзії, Філіппін, ЮАР і Таїланду. В середньому 
країни, охочі позбавитися від нафтової, газової і вугі-
льної залежності, планують в найближчі роки отриму-
вати від 5 до 30% електроенергії за рахунок викорис-
тання енергії води, сонця, вітру, біомаси тощо [4]. Ви-
вчено досвід розвинених держав світу щодо системи 
стимулювання відновлювальних джерел енергії, зокре-
ма Німеччини, Іспанії, Данії, де діє мінімальна кіль-
кість державних регуляторів. Інструменти стимулю-
вання у цих країнах — компенсації до тарифів на  
енергію. У Німеччині та Іспанії надають інвесторам на 
етапі планування довгострокові гарантії на закупівлю 
енергії від відновлювальних джерел енергії за фіксова-
ними цінами, в які закладені компенсації підвищених 
витрат. У Великобританії система стимулювання від-
новлювальних джерел енергії базується на проведенні 
тендерів та виділенні квот задля підтримки із спец- 
фонду для постачальників різних видів «зеленої»  
енергії. При цьому, усім виробникам, які отримали в 
результаті тендеру квоти («зелені сертифікати») на фі-
нансову підтримку, держава забезпечує однакову при-
бутковість незалежно від виду відновлювальних дже-
рел енергії. У Нідерландах, Франції та Швеції система 
стимулювання переходу до відновлювальних джерел 
енергії базується на звільненні від екологічних подат-
ків споживачів всіх видів «чистої» енергії. Такий досвід 
варто запроваджувати в Україні [6-13]. Саме ці дер-
жави широко застосовують такі механізми регулю-
вання розвитку «зеленої» енергетики, як гранти, засто-
сування торгової системи сертифікатів, енергопаспор-
тизацію, фінансування енергоощадних проєктів на ос- 
нові перфоманс-контрактингу, використання «зеле-
них» тарифів, енергетичної сертифікації.  

В останній час нетрадиційна енергетика отримала 
визнання з боку державних органів влади, в результаті 
чого підготовлено та прийнято ряд державних програм 
і поправок до законів про енергетику, що створює 
сприятливі умови як для впровадження й експлуатації 
вже розробленого обладнання нетрадиційної енерге-
тики, так і розвитку нових енерготехнологій та устат-
кування [4].  

Одним з перших правових актів Європейського 
Союзу, присвячених врегулюванню відносин у сфері 
використання поновлюваних джерел енергії, стала Зе-
лена Книга Європейської Комісії від 20 листопада 
1996 року. У цьому документі перед країнами-членами 
ЄС було поставлено масштабне завдання — до 2010 
року подвоїти частку поновлюваних джерел енергії в 
загальному енергобалансі (від 6 до 12%) і передбачені 
механізми його реалізації, такі, як надання системних 
кредитів, гармонізація податкового законодавства, на-
дання державної підтримки, стандартизація, фінан-
сова підтримка проведення наукових досліджень в цій 
сфері тощо. Серед основних переваг використання по-
новлюваних джерел енергії, які зумовили ухвалення 
цього рішення, були названі — відповідність загальній 
стратегії стійкого розвитку, зменшення залежності від 
імпорту енергоносіїв і скорочення викидів СО2 в ат-
мосферу. Тобто фактично — підвищення якості життя 
і надійності енергозабезпечення за рахунок зміни 
структури енергоспоживання. 

Нами було проведено дослідження щодо управ-
ління територіями Старосамбірського району Львів- 
ської області при розташуванні відновлювальних дже-
рел енергії. Ці дані показують, що найефективніше ви-
користовувати енергію вітру, води та сонця. Україна 
займає друге місце в Європі після Російської Федера-
ції по величині вітропотенціалу, який значно переви-
щує сьогоднішнє споживання електроенергії. 

Енергія вітру. В Старосамбірському районі є ряд 
територій, на яких вітропотенціал дозволяє будувати 
промислові вітроелектростанції з використанням су-
часних потужних вітроустановок. Найбільше дослід-
жено вітропотенціал на території, яка знаходиться в 
східній частині районного центру м. Старий Самбір. В 
2015 році на вказаному майданчику були проведені за-
міри параметрів вітру, які показали, що на висоті  
100 м середньорічна швидкість вітру складає близько  
7,6 м/сек., що дає можливість для сучасних вітроуста-
новок отримати коефіцієнт використання номінальної 
потужності величиною близько 0,3.  

На основі вказаних замірів можна запропонувати 
два проєкти вітроелектростанцій (ВЕС) [4]:  

— «Старий Самбір-1» — п’ять вітроустановок по 
2,5 МВт, загальна потужність — 12,5 МВт, річне ви- 
робництво електроенергії оцінюється в 32850 МВт·год.  

— «Старий Самбір-2», сім вітроустановок по  
2,5 МВт, загальна потужність 17,5 МВт, річне вироб-
ництво електроенергії оцінюється в 45 990 МВт·год.  

Крім вказаних майданчиків перспективними ви-
глядають Хребет Оровий та Хребет Верхній Оровий, 
де загальна потужність ВЕС оцінюється в 30 - 100 МВт 
з річним виробництвом електричної енергії 78 840 — 
235 800 МВт·год. Враховуючи можливості ВЕС «Ста-
рий Самбір-1» і «Старий Самбір-2» та мінімальне ви-
робництво електроенергії на перспективних майдан- 
чиках технічний потенціал енергії вітру району скла-
дає [46]:  

 

Еев[МВт·год./рік] = 32 850 + 45 990 + 78 840 =  
  = 157 680. 
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В Старосамбірському районі це територія біля  
м. Старий Самбір, хребет Оровий, Верхній Оровий. 
Загальна потужність ВЕС може сягнути 100 МВт. Бу- 
дівництво таких об’єктів при величині «зеленого» та-
рифу в 11,3 євро цента за 1 кВт годину дає можливість 
повернути вкладені кошти за 7-9 років, проте на бу- 
дівництво ВЕС необхідні досить великі первинні капі-
таловкладення.  

Авторами у процесі дослідження було складено 
експериментальний проєкт організації території при 
розташуванні вітроустановок та охоронних зон 
(рис. 1). При проєктуванні вітроустановок потрібно 
враховувати вплив на навколишнє середовище та вста-
новлення охоронної зони для збереження нормальних 
умов їх експлуатації, запобігання ушкодження, а та-
кож зменшення негативного впливу на людей та  
довкілля, суміжні землі та інші природні об’єкти. Крім 
цього потрібно проводити пом’якшувальні заходи: 

— розробка та виконання плану управління буді-
вельними роботами з метою зменшення та пом’як- 
шення загальних впливів будівництва, у тому числі 
шуму, викидів в атмосферу, утворення та утилізації 
сміття та відходів, збільшення інтенсивності дорож-
нього руху;  

— постійний моніторинг впливів з метою забез-
печення дотримання відповідних національних приро-
доохоронних стандартів та вимог ЄБРР;  

— постійний моніторинг впливів на птахів, особ-
ливо у міграційні періоди навесні та восени, а також 
кажанів, з можливими змінами у режимі експлуатації 
у такі періоди;  

— проєктування та вибір маршруту лінії таким 
чином, щоб вона не проходила через житлову забудову 
та інші чутливі зони;  

дотримання відповідних санітарних та екологіч-
них вимог і норм.  

 

 
 

Рис. 1. Експериментальний проєкт організації території при розташуванні вітроустановок та охоронних зон 
 

У гірській зоні можуть знайти застосування і віт-
роустановки малої потужності, проте і на них потрібні 
значні кошти. Низька ціна на електроенергію для на-
селення є серйозною перешкодою для широкого впро- 
вадження малих вітроустановок. Вітроелектростанці-
ями на території Старосамбірського району займа- 
ється ТзОВ «Еко-Оптіма», яке на даний час уклало до- 
говір оренди з Старосамбірською міською радою на - 

земельні ділянки для будівництва й обслуговування 
ВЕС та ЛЕП площею 2,62 га. Під вітроустановки від-
ведено 0,25 га, які взяті в довгострокові оренду на  
49 років. Нормативно грошова оцінка даної площі ста- 
новить 48597,00 грн тобто за один квадратний метр 
17,44 грн. Площа під однією вітроустановкою зай- 
має 0,0500 га, тоді нормативно грошова оцінка —  
8719,00 грн. 
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Рис. 2. Експериментальний проєкт організації території при розташуванні малих ГЕС 
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Енергія води. Україна має потужні водні ресурси. 
Гідроенергетичний потенціал малих рік України ста-
новить біля 12,5 млрд кВт·год., що складає 28% зага-
льного гідропотенціалу всіх рік України. Основна час-
тина економічно доцільного гідропотенціалу малих рі-
чок припадає на гірські річки Карпат у Закарпатській, 
Львівській, Івано-Франківській та Чернівецькій обла-
стях, який складає відповідно 1357, 544, 120 і 265 млн 
кВт год. на рік. 

Потенціал розраховується з використанням се- 
реднього багаторічного припливу (SSQ) для окремих 
річок, а також величини напору на існуючих або за-
планованих водяних греблях. Теоретичний потенціал 
потужності малої гідроенергетики розраховується на-
ступним чином [4]:  

 

Рв[кВт] = 9,81 · SSQ · Нн,  
 

де SSQ — середній багаторічний приплив ріки (м3/с); 
Нн — напір води на греблі, м.  

Технічний потенціал енергії води залежить від ба-
гатьох природних та антропогенних чинників, які 
впливають на рівномірність припливу води в часі, а 
також від справності споруд і устаткування. Прийнято 
коефіцієнт використання енергії води близьким до 
40%. Тоді величина потенціалу енергії води буде [46]:  
 

Еев[МВт·год./рік] = Рв[кВт] · 8760 [год./рік]·  0,4/1000. 
 

На території району протікають дві основні річки:  
— р. Дністер з перепадом 60,0 м (с. Дністрик — 

468 м, границя Старосамбірського і Самбірського рай-
онів — 308 м) і припливом 8,0 м3/сек;  

— р. Стрв’яж з перепадом 68,0 м (с. Стява —  
363,0 м, с. Чаплі — 295,0 м) і припливом 2,5 м3/сек.  

Інші річки і їхні притоки мають замалий приплив 
(менше 2,0 м2/сек) для їхнього розгляду в якості іс- 
тотного потенційного джерела енергії. На р. Дністер 
можна спорудити до п’яти міні ГЕС. На р. Стрв’яж 
можна спорудити до чотирьох міні ГЕС. 

На рис. 2 представлений експериментальний 
проєкт організації території при розташуванні малих 
ГЕС. Проєкти таких ГЕС розробляються в усіх вказа-
них вище областях зони Карпат. Будівництво малих 
ГЕС на гірських річках не тільки дасть можливість ви-
робляти екологічно чисту електроенергію, а також по-
кращить ситуацію з пропуском повеневих вод, в міс-
цях штучних водойм створить хороші умови для від-
починку, туризму. 

При проєктуванні ГЕС потрібно враховувати 
вплив її на навколишнє середовище та організацію  
навколо неї зони санітарної охорони, яка б встановила 
обмеження щодо використання води. Також потрібно 
враховувати при будуванні малих ГЕС міграції риб на 
нерест, бобрів та інших тварин, які проживають на бе-
регах річок, а також врахувати рідкісних тварин, які 
мешкають там. 

Зона санітарної охорони навколо ГЕС становить 
100 м від урізу води, а також при крутості схилу три 
градуси мінімальна ширина прибережної захисної 
смуги подвоюється.  

Прогноз заміщення енергоресурсів відновлюва-
них джерел енергії представлений на рис. 3. 

 

 

Рис. 3. Прогноз заміщення енергоресурсів відновлюваних джерел енергії  
(умовні позначення джерел енергії представлені за порядком — зверху вниз, починаючи від вісі Х ) 
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Як свідчать дані діаграми, нині більш доцільно 
використовувати відновлювані джерела енергії. З вище 
зазначеного бачимо, що потреба людей у паливно- 
енергетичних ресурсах щорік зростає, проте запаси 
цих ресурсів щорічно зменшуються та не відновлю-
ються. Для задоволення цих потреб необхідно викори-
стовувати відновлювальні джерела енергії. 

У формуванні ринку альтернативних джерел  
енергії нині беруть участь генеруючі енергію станції 
(сировиною для яких виступають альтернативні дже-
рела енергії), збутові компанії та кінцеві споживачі. 
Важливу роль відіграють регульовані тарифи на енер-
гію, що означає, що по всій країні має бути єдина 
плата за енергію, незалежно від джерела її надхо-
дження. На сучасному етапі підтримка «зелених» 
проєктів має бути з-поміж пріоритетів Європейського 
інвестиційного плану для України. Адже розвиток  
«чистої» енергетики й зростання рівня енергоефек- 
тивності внесено до Середньострокового плану пріо-
ритетних дій Уряду. Цей напрям діяльності потребує 
особливої інвестиційної підтримки.  

Висновки. На даний час особливої актуальності 
набирають проєкти організації території, на яких роз-
ташовані відновлювані джерела енергії. В цьому плані 
необхідні розробки як методологічного характеру, так 
і обґрунтування методичних аспектів щодо представ-
лених питань. 

Проведене дослідження дозволило сформувати 
такі висновки. 

1. Назріла необхідність розроблення теоретико-
методичного підходу до оптимізаційного планування 
реалізації заходів із використання відновлювальних 
джерел енергії й альтернативних видів палива, що має 
надзвичайне значення в сучасних умовах обмежених 
фінансових ресурсів на основі багатоваріантного пла-
нування реалізації проєктів альтернативної енерге-
тики. Це дозволить забезпечити ефективну реалізацію 
стратегії державного управління в умовах невизначе-
ності зовнішнього фінансового середовища. Задля за-
безпечення надійної системи енергетичної безпеки не-
обхідно формувати чіткі практичні підходи до оптима-
льного використання сонячної енергії в умовах впро-
вадження й оцінки інноваційних проєктів із застосу-
ванням інноваційних енергозберігаючих технологій, 
які дозволять реалізовувати стратегію сталого розвитку 
територій.  

2. Регулювання розвитку «зеленої» енергетики» 
як системної сукупності інституцій, структур, послі- 
довних дій, форм і методів цілеспрямованого впливу 
держави на розвиток системи «зеленої» енергетики за-
для її економічної стабілізації, запобігання глобаль-
ним змінам клімату, економії енергетичних ресурсів, 
досягнення соціально-екологічних ефектів відповідно 
до цілей сталого розвитку, має комплексно врахову-
вати наявні соціо-еколого-економічні ефекти від  
енергоефективних заходів. Система державного регу-
лювання розвитку «зеленої» енергетики, як свідчить 
міжнародний досвід, повинна ґрунтуватися на таких 
інноваційних інструментах як гранти, застосування 
торгової системи сертифікатів, енергопаспортизацію, 
фінансування енергоощадних проєктів на основі пер-
фоманс-контрактингу, використання «зелених» тари-
фів, енергетичної сертифікації. В умовах економічної 
кризи та зростаючої конкуренції необхідним є вико-
ристання альтернативних джерел енергії, зокрема  
енергії сонця, геотермальної енергії, енергії вітру, 

морських хвиль, «малої» гідроенергетики та енергії  
біомаси.  

3. Зазначено, що нині інтеграція економіки Ук-
раїни у європейське та світове господарство і високий 
рівень залежності від зовнішнього постачання тради-
ційних джерел енергії (нафти й газу) через дефіцит 
власних, вимагає впровадження стратегічних напрямів 
й розвитку вітчизняного ринку альтернативної енерге-
тики. Прийняття законодавчих актів, спрямованих на 
створення сприятливих умов задля зростання темпів 
використання альтернативних джерел енергії із одно-
часним виділенням стратегічних пріоритетів програми 
розвитку вітчизняної «зеленої» енергетики, дозволить 
досягти цілей сталого розвитку суспільства. Окрім 
того, такий підхід сприятиме збереженню довкілля, 
вирішенню соціальних проблем й відтворенню гено-
фонду нації. Здійснений у межах даного наукового до-
слідження аналіз потенційної можливості викорис-
тання «зеленої» енергії в Україні дає підстави ствер-
джувати, що наша держава має реальні потенційні мо-
жливості задля застосування альтернативних джерел 
енергії за рахунок сонячної енергії, біодизелю, біоета-
нолу та біогазу. 

4. Розвиток «чистої» енергетики й зростання рі-
вня енергоефективності внесено до Середньостроко-
вого плану пріоритетних дій Уряду. Цей напрям дія-
льності потребує особливої інвестиційної підтримки. 
Встановлено, що потенціал сонячної енергії в Україні 
є достатньо високим задля широкого впровадження як 
теплоенергетичного, так й фотоенергетичного облад-
нання практично у всіх регіонах нашої держави. Со-
нячний потенціал цілком достатній задля ефективного 
використання для деяких видів робіт у сільському го-
сподарстві, деревообробній промисловості. Вивчено 
досвід розвинених держав світу щодо системи стиму-
лювання відновлювальних джерел енергії, зокрема Ні-
меччини, Іспанії, Данії, де діє мінімальна кількість 
державних регуляторів. Інструменти стимулювання у 
цих країнах — компенсації до тарифів на енергію. У 
Німеччині й Іспанії надають інвесторам на етапі пла-
нування довгострокові гарантії на закупівлю енергії від 
відновлювальних джерел енергії за фіксованими ці-
нами, в які закладені компенсації підвищених витрат. 
У Великобританії система стимулювання відновлюва-
льних джерел енергії базується на проведенні тендерів 
та виділенні квот задля підтримки із спецфонду для 
постачальників різних видів «зеленої» енергії. При 
цьому, усім виробникам, які отримали в результаті  
тендеру квоти («зелені сертифікати») на фінансову 
підтримку, держава забезпечує однакову прибутковість 
незалежно від виду відновлювальних джерел енергії. У 
Нідерландах, Франції та Швеції система стимулю-
вання переходу до відновлювальних джерел енергії 
ґрунтується на звільненні від екологічних податків 
споживачів усіх видів «чистої» енергії. Такий досвід 
варто вивчати й імплементувати в Україні.  
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ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ В УКРАЇНИ: 
ПРОБЛЕМИ, ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ 

 
У вітчизняній науці та практиці питання децент-

ралізації влади завжди були актуальні, однак реально 
в країні вона розпочалася у 2014 р. Децентралізація 
повинна була позитивно вплинути на економічний  
розвиток країни, відповідні реформи — передбачити 
перерозподіл повноважень та функцій між центром  
і місцевими органами влади, зміну адміністративно-
територіального устрою. Але не всі питання вирішено, 
а деякі навіть нечітко регламентовано, тому ця про-
блема є актуальною та потребує певних досліджень.  

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та 
сільського господарства України констатує, що у чет-
вертому кварталі 2019 р. зростання економіки очіку-
вано уповільнилося. Зростання ВВП порівняно з чет-
вертим кварталом 2018 р. становило 1,5%, а порівняно 
з попереднім кварталом з урахуванням сезонного  
фактору — 0%. В цілому у 2019 р. зростання ВВП та-
кож продемонструвало більш повільну, порівняно з 
2018 р., динаміку на рівні 3,2% [1].  

У розвитку ж зовнішньоекономічної сфери Укра-
їни станом на початок 2020 р. мали місце певні нега-
тивні тенденції та явища, які посилювали ступінь зов-
нішньої фінансової вразливості, а вже на кінець пер-
шого кварталу 2020 р. основні загрози для зовнішньої 
стійкості України з боку глобального фінансово-еко-
номічного середовища «були пов’язані з такими ризи-
ками:  

а) падіння світових цін на сировинні товари, екс-
портовані з України,  

б) наростання у світі протекціоністських настроїв 
і часткового закриття ринків для товарів українського 
експорту,  

в) відпливу іноземного капіталу з ринків, що  
формуються (включаючи Україну),  

г) дорожнечі зовнішнього приватного фінансу-
вання для українських корпорацій і Уряду,  

д) часткового закриття ринків праці для україн-
ських трудових мігрантів і зменшення грошових пере-
казів в Україну» [2, с. 30]. 

В умовах загальносвітового погіршення динаміки 
попиту внаслідок поширення захворюваності на коро-
навірус, зокрема у основних країнах-партнерах Укра-
їни (країни ЄС, Китай), очікуваного падіння цін на 
світових сировинних ринках, а також тимчасового 
припинення діяльності у багатьох виробничих сферах 
в Україні, що відобразиться погіршенням динаміки як 
зовнішнього, так і внутрішнього попиту, у 2020 р. очі-
кується суттєве погіршення динаміки розвитку еконо-
міки порівняно з раніше прогнозованим [1]. 

Все це обумовлює необхідність розробки й впро-
вадження термінових антикризових заходів, у тому  
числі відповідних пропозицій щодо продовження де-
централізації влади з урахуванням світового досвіду. 

Політичні обставини у 2014 р. не дозволили Вер-
ховній Раді України прийняти подані Президентом 
України зміни до Конституції щодо децентралізації, 
тому уряд з 2014 р. розпочав реформу в межах чинної 
Конституції. 

За цей час був сформований і діє основний пакет 
нового законодавства, впроваджуються першочергові 
законодавчі ініціативи. На рівні держави було проана-
лізовано результати першого етапу децентралізації 
2014-2018 рр. (рис. 1). 

Наслідком прийняття законів про внесення змін 
до Бюджетного та Податкового кодексів України стало 
зростання місцевих бюджетів; Закон «Про добровільне 
об’єднання територіальних громад» дав змогу почати 
формувати спроможний базовий рівень місцевого са-
моврядування; Закон «Про співробітництво територі-
альних громад» створив механізм вирішення спільних 
проблем громад: утилізація та переробка сміття, роз-
виток спільної інфраструктури тощо. Відповідно до 
Закону «Про засади державної регіональної політики» 
в рази зросла державна підтримка регіонального роз-
витку та розвитку інфраструктури громад. Пакет зако-
нів щодо розширення повноважень органів місцевого 
самоврядування та оптимізації надання адміністра- 
тивних послуг дозволив делегувати органам місцевого 
самоврядування відповідного рівня повноваження з 
надання базових адміністративних послуг: реєстрацію 
місця проживання, видачу паспортних документів, 
державну реєстрацію юридичних і фізичних осіб, під-
приємців, об’єднань громадян, реєстрацію актів ци- 
вільного стану, речових прав, вирішення земельних 
питань тощо. 

Нова законодавча база значно посилила мотива-
цію до міжмуніципальної консолідації в країні, ство-
рила належні правові умови та механізми для форму-
вання спроможних територіальних громад сіл, селищ, 
міст, які об’єднують свої зусилля у вирішенні нагаль-
них проблем. Також вже виправдала себе нова модель 
фінансового забезпечення місцевих бюджетів, які 
отримали певну автономію і незалежність від центра-
льного бюджету. 

23 січня 2019 р. Кабінет Міністрів України ініці-
ював перехід до нового етапу реформи децентралізації, 
який передбачає закріплення вже набутих успіхів  
і формування спроможних громад, зміну територіаль-
ного устрою на рівні районів та громад, чітке розме-
жування повноважень та функцій контролю різних  
рівнів управління, а також розвиток форм місцевої де-
мократії (рис. 2). 

У квітні 2020 р. Верховна Рада України прий- 
няла у другому читанні та в цілому Закон «Про вне-
сення змін» до Закону України «Про місцеве самовря-
дування в Україні», який дає можливість Уряду прий- 
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Рис. 1. Результати першого етапу децентралізації [3] 

 
 

 
 

Рис. 2. Основні завдання другого етапу децентралізації [3] 
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няти необхідні рішення для затвердження адміністра-
тивно-територіального устрою на рівні громад: вво-
дить поняття адміністративного центру територіальної 
громади та території територіальної громади; пропо-
нує до прийняття закону про адміністративно-терито-
ріальний устрій України уповноважити Кабінет Міні-
стрів України визначати адміністративні центри та те-
риторії територіальних громад. 

Але залишається актуальним прийняття ще низки 
законів:  

внесення змін до Закону «Про регулювання міс-
тобудівної діяльності», які повинні усунути існуючі 
недоліки регулювання містобудівної діяльності, уне-
можливити нецільове використання та розподіл зе-
мель; 

«Про службу в органах місцевого самоврядування 
(нова редакція)» з метою забезпечення рівного доступу 
до служби в органах місцевого самоврядування, підви-
щення престижності служби в органах місцевого са-
моврядування та мотивації місцевих службовців до  
розвитку громад та власного розвитку; 

«Щодо державного нагляду за законністю рішень 
органів місцевого самоврядування»; 

«Про місцевий референдум». 
Також потрібно оновлення законів про місцеві 

вибори, про місцеве самоврядування, про місцеві дер-
жавні адміністрації тощо [3]. 

Наступним кроком має бути внесення змін до 
Конституції щодо децентралізації, які необхідні для 
подальшого просування реформи та її завершення, 
оскільки вона не відображає нового реального стану 
речей у країні в результаті об’єднання громад.  

Верховна Рада України не спромоглася внести 
зміни до Конституції щодо децентралізації, бо для 
цього немає необхідних 300 голосів. У першу чергу че-
рез те, що реформа місцевого самоврядування та зміна 
адміністративно-територіального устрою України були 
об’єднані з конституційною нормою про спеціальний 
статус для непідконтрольних Києву територій Дон-
басу.  

Тобто, зміни до Конституції потрібні не тільки 
для зростання економіки країни, підвищення рівня та 
якості життя населення, але й для вирішення про-
блеми Донбасу — повернення територій, проведення 
там, як й на всій території України, місцевих виборів, 
які мають пройти на новій територіальній основі рай-
онів та громад. Повноваження між рівнями управ-
ляння повинні бути розмежовані за принципом субси-
діарності. Мешканці громад мають бути забезпечені 
механізмами та інструментами впливу на місцеву 
владу та участі у прийнятті рішень. 

Це все необхідні рішення, але тільки їх недостат-
ньо для успішної децентралізації, яка повинна дати  
місцевим органам широкі повноваження і достатньо 
коштів, щоб вони були спроможними вирішувати усі 
місцеві питання і нести за це відповідальність, а кожен 
мешканець села чи міста мав право на сучасну меди-
цину й освіту, доступні та якісні адміністративні, ко-
мунальні, соціальні послуги, гарні дороги, чисті й 
освітлені вулиці.  

Обґрунтований висновок щодо трансформації 
моделі адміністративно-державного управління наве-
дено у роботі [4, с. 121]: «оптимальною управлінською 
моделлю може бути симбіоз з двох концепцій New 
Public Management та Good Governance. Це свідчить  
 

про те, що активне залучення громадськості у процес 
прийняття державно-управлінських рішень перетво-
рює органи державної влади у публічні, тому вони ста-
ють більш відкритими для дискусій та обговорень, 
держава отримує можливість налагодити цю спів-
працю та спільними зусиллями працювати на задово-
лення суспільних інтересів і вирішення суспільних 
проблем». 

Але в цьому питанні є певні проблеми, які галь-
мують децентралізацію. Зокрема, актуальною залиша-
ється кадрова проблема. Справа в тому, що децентра-
лізація передала на місця масу повноважень, дала 
гроші, але місцеві керівники часом просто не розумі-
ють, як всім цим розпорядитися. Наприклад, щоб на-
писати проєктну заявку на отримання грантового фі-
нансування, потрібні знання і навички. Без них у села 
або селища набагато менше шансів на стрімкий роз-
виток. Або візьмемо приклади простіше: освіта, управ-
ління податками, тендери — всі ці питання є новими 
для місцевої влади. Людей, здатних цим управляти, 
дійсно не вистачає. 

«Нездатність навчальних програм задовольнити 
мінливі потреби системи», «застаріла система під- 
тримки», «чисто науковий, перевантажений теорією 
підхід» — це лише частина епітетів, які звучать на ад-
ресу системи навчання службовців, що діє в Україні. 
Серйозною проблемою є монополізм держави в пи-
танні навчання публічних службовців, тобто тих, хто 
працює в державних органах і в системі місцевого са-
моврядування. 

Виникає питання: можливо, варто перенести в 
Україну тренінгову систему з інших держав? Але, на 
жаль чи на щастя, цей метод не спрацює, оскільки в 
Європі немає уніфікованої, зразковою системи. Навіть 
у сусідніх державах діють принципово різні підходи,  
і кожен ефективний тільки для своєї держави.  

Перше, державна монополія на тренінги повинна 
бути ліквідована, тому що конкуренція завжди дає 
кращий результат. 

Й друге, якщо місцевий керівник не витратить 
певну суму на навчання своїх співробітників, то він 
все одно втрачає ці гроші. Даніель Попеску, колишній 
спецрадник уряду України з питань децентралізації, 
нині керівник профільного департаменту (з питань де-
мократичного управління) в Генеральному секретарі-
аті Ради Європи вважає, що частина зарплатного  
фонду, 2%, 3% або 5%, повинні витрачатися на тре- 
нінги для співробітників. Також експерти ЄС настійно 
рекомендують Україні запровадити реєстр публічних 
службовців, який дозволяв би визначати найбільш за-
требувані професії і тренінги на наступні роки. А ще 
потрібно гарантувати, що розподіл тренінгів між спів-
робітниками буде відбуватися чесно. 

Отже, проблем чимало. Але ясно одне: нинішню 
систему залишати не можна. Це стосується не тільки 
кадрового питання, вкрай потрібна модернізації про-
мисловості країни в умовах децентралізації влади. 

В. Ляшенко й М. Солдак пропонують конкретні 
заходи щодо вирішення цієї проблеми: 

«1. Створення Філії головного по проблемі інсти-
туту НАН України при відповідній кафедрі україн- 
ського університету-партнера, або спільного науково-
навчального інституту. 

2. Укладання Угоди про співпрацю з іноземним 
університетом-партнером. 
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3. Забезпечення структурних підрозділів, що зай-
маються нано- та біотехнологічними дослідженнями, 
взаємодоповнюючим обладнанням. 

4. Забезпечення кадрами, стажування, наукові 
обміни. 

5. Забезпечення фінансування шляхом залучення 
коштів європейських, національних та регіональних 
програм, місцевої бізнес-еліти або через систему різ-
номанітних фондів. 

6. Підготовка пропозицій до розробки національ-
них та регіональних стратегій розумної спеціалізації та 
диверсифікації традиційних галузей спеціалізації регі-
онів і міст країн-партнерів. 

7. Введення на фізичних та біологічних спеціаль-
ностях університетів партнерів спецкурсів «Основи 
економіки та підприємницької діяльності», «Еконо-
міка нанотехнологій», «Економіка біотехнологій». 

8. Забезпечення бізнес-інкубування малого під- 
приємництва і тиражування нано- та біорозробок на 
базі місцевих інкубаторів, наукових, техно- та індуст-
ріальних парків» [5, с. 127].  

Досвід місцевого самоврядування та можливості 
його застосування в Україні розглядалися багатьма 
вченими. Наприклад, детально це питання розглянуто 
у роботі [6].  

Але децентралізація публічного управління зали-
шається актуальною в Європі й до цього часу. В 
останні роки в Євросоюзі проводяться реформи, спря-
мовані на подальший перерозподіл державних повно-
важень у вже децентралізованих країнах. Прикладом 
триваючих змін у публічному управлінні може слу-
жити Німеччина, коли організаційні та кадрові пи-
тання стали вирішуватися на муніципальному рівні. У 
Німеччині зараз розрізняють дві компетенції муніци-
палітетів: реальні повноваження і передані повнова-
ження. До реальної компетенції місцевої влади нале-
жить надання населенню інфраструктурних та соціа-
льних послуг, а саме: водопостачання і водовідве-
дення; вивезення твердих побутових відходів; громад-
ський транспорт; електропостачання. До переданої 
компетенції належать делеговані державою повнова-
ження. Наприклад, видача дозволів на будівництво, 
охорона навколишнього середовища. Аналогічні дії 
спостерігаються в Іспанії, Італії, Франції. В результаті 
в Іспанії і Італії сформувалися квазіфедеральні струк-
тури управління.  

З початку фінансової, економічної та соціальної 
кризи 2008 р. місцевим і регіональним властям дове-
лося адаптуватися до нових політичних та економіч-
них умов. Були проведені численні реформи, що сто-
суються змін в організації діяльності та компетенції 
органів регіонального й місцевого рівнів. Ці законо- 
давчі та організаційні зміни призвели до ослаблення 
ролі місцевого і регіонального рівня у внутрішній дія-
льності держав. Існуючі в даний час бюджетні обме-
ження, тенденції національних урядів до рецентралі-
зації повноважень, а також все більш наростаюче роз-
межування держав послаблюють свободу дій місцевих 
і регіональних влад, ставлячи під сумнів існування де-
централізації та принципу субсидіарності. 

Європа наразі балансує між децентралізацією  
і рецентралізацією. 

Безумовно, економічна й фінансова криза не є 
єдиною причиною територіальних реформ європей- 
ських держав. Деякі законодавчі зміни є результатом 
прагнення до подальшої європейської інтеграції та по- 

хідних від цього зобов’язань, пов’язаних з цією метою. 
Такий стан справ в Албанії, а також в Македонії  
і Чорногорії, які доручили своїм муніципалітетам уп-
равління територіально-просторовим плануванням — 
повноваження, яке традиційно децентралізовано в  
більшості європейських країн. Інші реформи відбува-
ються на політичній основі, наприклад, в Ісландії, як 
реакція на кризу, яка потрясла країну, або в Бельгії 
після шостої державної реформи, спрямованої на  
зміцнення регіоналізації країни [7]. 

Поза всяким сумнівом, децентралізація є осно-
вою проведених у цей час територіальних реформ Єв-
ропи. У Сполученому Королівстві Великобританії та 
Північної Ірландії і Нідерландах місцеві органи влади 
в даний час володіють більш широкими повноважен-
нями в сфері охорони здоров’я та соціальних питан-
нях. Однак подальша децентралізація іноді є лише 
симптомом відмови держави, яка не передає фінансові 
кошти, необхідні для належного виконання цих нових 
завдань. У Нідерландах кошти, виділені на нові ком-
петенції, були скорочені на 30% в порівнянні з їх те-
перішньою вартістю під приводом підвищення ефек-
тивності через збільшення близькості, а також в об-
становці значних бюджетних обмежень. 

Необхідно відзначити, що загальний рух децент-
ралізації держав Європи, розпочатий до кризи, було 
поставлено під загрозу в деяких країнах у результаті 
централістських тенденцій держав. Такі реформи в  
даний час значною мірою пов’язані з метою досяг-
нення більшої економії за рахунок масштабу в умовах 
жорсткої економії та скорочення державних витрат. 
Вони можуть також служити для держав засобом від-
новлення політичного контролю над повноважен-
нями, які було делеговано місцевим і регіональним 
властям. Тенденції до переорієнтації можуть також 
мати місце в результаті втрати повноважень дрібніших 
органів влади на користь великих. В Іспанії, якщо не 
дотримуються правил, що обмежують державний борг, 
державні послуги, якими управляють муніципалітети з 
населенням менше 20000 чоловік, повинні бути пере-
дані провінційним властям. Цей критерій чисельності 
населення був також обраний у Фінляндії, де міжму-
ніципальне співробітництво стало обов’язковим для 
управління місцевими державними службами. Анало-
гічним чином, в Чеській Республіці було прийнято за-
кон, згідно з яким багато послуг для громадян повинні 
надаватися тільки великими місцевими органами 
влади. Нарешті, закон Угорщини зобов’язує муніци-
палітети об’єднувати свої служби, з тим щоб мати  
можливість закривати муніципальні підрозділи більш 
дрібних муніципалітетів, зберігаючи при цьому своє 
політичне й адміністративне існування. Хоча немає ні-
якої гарантії того, що строгий контроль над витратами 
буде забезпечений за рахунок вибору такого шляху, ці 
зусилля можуть стати загрозою для місцевого самовря-
дування, оскільки нові правила вводяться без будь-
яких попередніх консультацій і послаблюють взаємо-
зв’язок, встановлений між громадянами й місцевими 
органами влади. Це може становити небезпеку для  
місцевого самоврядування, якщо відповідні місцеві 
органи влади і населення не будуть належним чином 
проводити консультації з цього питання заздалегідь 
[8]. 

Майже у всіх європейських державах муніципалі-
тет залишається основним територіальним рівнем. 
Проте було запропоновано провести безліч територі- 
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альних реформ з метою скорочення їх числа, поліп-
шення управління місцевими державними службами  
і скорочення державних витрат. З метою заохочення 
таких об’єднань часто пропонуються політичні або фі-
нансові стимули, особливо в Швейцарії та в нових  
землях Німеччини. 

Фінансово-економічна криза є каталізатором ад-
міністративно-територіальних реформ держав Європи, 
метою яких є спрощення роботи адміністративних ус-
танов, забезпечення чіткого розмежування повнова-
жень, що здійснюються на кожному рівні публічної 
влади, а також досягнення значної економії державних 
витрат. В останнє десятиліття в Європі спостерігається 
тенденція регіоналізації, а саме: створення нових або 
зміцнення регіонів, розширення їх компетенції та під-
твердження їх ролі як привілейованої зацікавленої 
сторони на європейському рівні. 

В інших державах, наприклад, в Албанії, Грузії, 
Мальті, Ірландії та Словаччині, процеси, спрямовані 
на зміцнення регіонів, здійснюються або шляхом пе-
регляду територіальних поділів, або шляхом надання 
їм більшої гнучкості. У Польщі, Франції та Німеччині 
регіонам було надано більше повноважень, зокрема в 
сфері економічного розвитку. Іншою метою, часто 
пов’язаною з цими реформами, є територіальне спро-
щення, спрямоване на те, щоб уникнути дублювання 
між декількома компетенціями, як можна бачити в Іс-
панії, де уряд готує такого роду великомасштабні те-
риторіальні реформи для виправлення цієї ситуації [8]. 

Проведений аналіз стану місцевих бюджетів єв-
ропейських муніципалітетів показав, що в зв’язку зі 
скороченням обсягу державних фінансових трансфер-
тів більшість місцевих і регіональних органів влади 
ввели нову практику: скорочують витрати на власні 
адміністративні ресурси, а також на проміжні товари 
й продукти. Ці тенденції тісно пов’язані з великими 
реорганізаціями сфери послуг, особливо в Іспанії,  
Чеській Республіці, Сполученому Королівстві та Пор-
тугалії. Обмеження щодо персоналу та заробітної 
плати також розглядалися як варіант, а обмеження за-
робітної плати іноді навіть встановлюються законом, 
як це має місце в Литві. 

Деякі нормативні акти вимагають скорочення  
числа працівників, які працюють в органах влади, як 
наприклад, в Греції та Болгарії, де число місцевих  
і регіональних цивільних службовців було скорочено 
на 15%. Крім того, багато муніципалітетів і регіонів 
вдаються до розробки внутрішніх програм з метою 
підвищення ефективності, скорочення витрат і заохо-
чення інновацій. Цей тип дій поширений по всьому 
Європейському Союзу. 

В Австрії також територіальна реформа 2011 р. 
була частиною тенденції до скорочення бюджетних 
витрат. Закон «Про міжмуніципальну співпрацю» 
2011 р. фактично досі не досяг своєї мети. Незважа-
ючи на те, що центральні органи влади федерації 
прийняли цей Конституційний закон за основу для  
міжмуніципального співробітництва, шість із дев’яти 
земель не застосовують його. Тому муніципалітети, як 
і раніше, не вільні у виборі шляхів співпраці. Крім 
того, в Австрії були також введені програми, спрямо-
вані на заохочення місцевих органів влади до модер-
нізації своїх послуг і використання передових ідей [7]. 

Безумовно, кількість і якість послуг страждають 
від подібного роду оптимізації поточних витрат місце-
вих і регіональних органів влади. У деяких випадках 

муніципальні установи, такі, як бібліотеки та гімназії, 
були закриті через припущення про те, що їх високі 
витрати не можуть бути забезпечені, в деяких країнах 
відбулася оптимізація лікарняних установ шляхом 
скорочення кількості ліжко-місць та персоналу. 

Наслідки кризи із соціальної точки зору привели 
до виникнення нових потреб, які призвели до збіль-
шення витрат, пов’язаних із соціальними витратами, 
навіть у тих випадках, коли ці дії не обов’язково під-
падають під децентралізовані компетенції влади. Та-
ким чином, місцевим і регіональним владам вдалося 
пристосуватися до мінливих економічних умов і взяти 
на себе важливу роль у повсякденному управлінні кри-
зою, реагуючи на потреби громадян відповідно до 
принципу субсидіарності. 

Тобто, бюджетні обмеження, які зачіпають міс-
цеві органи влади, суттєво вплинули на повсякденне 
життя громадян місцевих спільнот. Деякі послуги 
більш не оснащені для обслуговування на тому ж рів-
ні, що і раніше, навіть якщо політичні обов’язки влади 
по відношенню до своїх громадян залишаються не-
змінними на місцевому та регіональному рівнях. Міс-
цеві та регіональні органи влади мають бути залучені 
в процес прийняття рішень як рівноправний партнер 
для досягнення консенсусу і забезпечення якісного  
рівня життя їх жителів. 

Останніми роками вчені стали приділяти увагу 
організації публічної влади в країнах Азії, особливо в 
тих країнах, які продемонстрували успіхи в своєму 
економічному розвитку. Треба відмітити, що вирі-
шення проблем, пов’язаних з пандемією коронавірусу, 
підтверджує доцільність вивчення такого досвіду, в  
першу чергу нових індустріальних країн Азії, Китаю та 
Японії. 

Основний акцент у перебудові економіки цих 
країн було зроблено не на децентралізацію влади, а на: 
індустріалізацію на основі найновіших науково-тех- 
нічних досягнень з орієнтацією на зовнішній ринок, 
загальну доступність і високий рівень освіти в країні 
та максимальне використання іноземного капіталу. 

Нові індустріальні країни Азії поділяються на дві 
групи: 

1-ї хвилі (Тайвань, Сінгапур, Республіка Ко-
рея) — «дракони»; 

2-ї хвилі (Філіппіни, Індонезія, Таїланд, Малай-
зія) — «тигри». 

На ці країни припадає 7% населення світу, 6% 
ВВП, 14% світового експорту, 6% промислової про- 
дукції й 11% сільськогосподарської продукції світу.  

Джо Стадвелл не тільки ретельно розглянув 
принципи досягнення високого рівня економіки в 
країнах Азії, а й виявив їх відмінності від принципів 
економічного розвитку країн Європи та США. 

Він встановив, що існує три критично важливі 
види втручання, які може застосовувати уряд із метою 
прискорення економічного розвитку. Там, де ці види 
втручання було застосовано найефективніше, — у Япо-
нії, Південній Кореї, на Тайвані та в Китаї, — вони 
привели до настільки швидкого переходу від бідності 
до багатства, подібного до якого досі не бачив світ. 

Перша — і найменш популярна — форма втру-
чання полягає у максимізації виробництва у сфері 
сільського господарства, де в бідних країнах зайнятий 
значний відсоток населення. Успішні країни Східної 
Азії продемонстрували, що найліпший спосіб досягти 
цього полягає в реструктуризації агрокультури на за- 
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садах трудомісткого сімейного господарства, тобто 
більш масштабного варіанту городництва. 

У такий спосіб використовується вся доступна в 
бідній економіці робоча сила, а прибутковість і випуск 
продукції зростають до найвищих із можливих рівнів, 
хоча й спираються на дуже незначні здобутки кожної 
зайнятої людини. Загальний результат є початковим 
надлишком продукції, що передує попиту на товари та 
послуги. 

Друга форма втручання — у багатьох значеннях, 
другий етап — спрямування інвестицій та підприємців 
у виробництво. Це пояснюється тим, що індустрія по-
точно-масового виробництва найефективніше вико-
ристовує обмежені навички робочої сили в економіці, 
що розвивається. За таких умов працівник лише почи-
нає відходити від сільського господарства. Відносно 
некваліфіковані робітники, працюючи з машинами, 
створюють на фабриках додану вартість, а продукція 
може швидко розійтися на світовому ринку. На до-
дачу, в Східній Азії кожен успішний уряд був першим 
у пошуку нових шляхів прискореної технологічної мо-
дернізації виробництва через субсидії, що надаються 
відносно до показників експорту. Подібна комбінація 
субсидій і того, що Джо Стадвелл називає «експорт-
ною дисципліною», підняла індустріалізацію на не ба-
чений досі рівень. 

Й третє обмеження — це втручання у фінансовий 
сектор із метою фокусування капіталу на інтенсив-
ному, дрібному сільському господарстві та розвитку 
виробництва, яке забезпечує швидку економічну мо-
дернізацію. 

Але єдиного рецепту немає, так у Гонконгу, Сін-
гапурі, Індонезії, Малайзії та Таїланді, котрі продемон- 
стрували раптове зростання, воно стимулювалося по-
літикою laissez-faire1 з мінімальною роллю уряду [9].  

Відповідно до Закону КНР «Про національно-те-
риторіальну автономію» (у редакції 2001 р.) територі- 
альне самоврядування є правом органів влади авто- 
номних територій управляти внутрішніми справами 
народностей і території, яке здійснюється відповідно 
до специфічних умов та особливостей цієї народності 
й території через збори народних представників і на-
родний уряд цієї території. Причому органи влади ав-
тономних територій поєднують у собі повноваження 
регіональних органів влади КНР та органів самовря-
дування. 

Сільське господарство є найбільш зрозумілою  
частиною таємниці китайського розвитку. Від кінця 

70‑х років Китай припинив подібні до руйнації аграр-
ної сфери спроби колективізації сільського господар-
ства й дозволив родинам обробляти невеликі ділянки, 

тому на початку 80‑х країна спромоглася збільшити 
виробництво сільськогосподарської продукції більше 
ніж на третину, просто дозволивши бідним селянам 
займатися городництвом. Це був гарний спосіб укла-
дання сімейних сільськогосподарських угод, згідно з 
якими селяни мусили продавати частину своїх врожаїв 
державі за фіксованою ціною, щоб уряд міг задешево 
годувати міське населення. Після цього їм було дозво-
лено продавати решту на відкритому ринку.  

Історія промислової політики Китаю від 1978 р. 

складніша за його аграрну політику, у 90‑х частина 

                                                
1 «Принцип невтручання» — економічна доктрина, 

згідно з якою державне втручання в економіку повинне 
бути мінімальним, зосередженим на захисті людей та  

державного сектору перетворилася на значну пере- 
шкоду для розвитку. Найбільш проблемними елемен-
тами були малі та відсталі державні підприємства.  
Дрібні державні виробники мали справу з жорстокою 
конкуренцією з боку приватного сектору, який з’явив-
ся, та з боку іноземних компаній, яким охоче надавали 
доступ до ринку, на відміну від Японії, Кореї та Тай-
ваню. Відсіювання збиткових для державної могутно-
сті підприємств поєднувалося з надзвичайно ефектив-
ною програмою підвищення рівня конкуренції між 
найбільшими державними підприємствами. Врешті-
решт у Китаї виникли олігополії у державному секторі. 

Надалі важливим і складним питанням залиша-
ється те, наскільки затримка в розвитку приватного 
сектора перешкоджатиме загальним економічним  
прагненням Китаю. Основна складність відповіді на 
це запитання полягає у розумінні того, наскільки ве-
ликими є державні й приватні сектори та що «дер- 
жавний» і «приватний» у Китаї означають насправді. 
«Половина на половину» є стандартною відповіддю на 
перше запитання, але складність акціонерних компа-
ній в корпоративних групах означає, що така відпо-
відь — лише припущення. Менеджмент нібито дер- 
жавних підприємств нерідко отримує акції, і це стає 
важливим чинником у мотивації. Майбутнє дуже ба-
гатьох підприємств, які сьогодні називаються держав-
ними, може визначатися їх міноритарними акціоне-
рами. З іншого боку, більшість приватних фірм мо-
жуть бути поглинуті державним сектором — прогноз, 
який нерідко можна почути від представників серед-
нього класу Китаю, а цей клас у країні дедалі зростає.  

Китайські банки націоналізовані. За останнє де-
сятиліття у них з’явилися міноритарні акціонери, але 
це жодним чином не зменшило контролю над ними з 
боку уряду держави, яке призначає керівництво [9]. 

Нестандартно вирішено питання визначення те-
риторіальної організації публічної влади в конститу-
ційному праві Японії. Вивчення положень Закону 
Японії «Про місцеву автономію» дозволяє говорити 
про Японію як про унітарну державу з широко розви-
неними інститутами місцевого управління. 

Підсумовуючи вищевикладене треба відмітити, 
що Україні на другому етапі децентралізації потрібно 
враховувати не тільки досвід Європи, але й країн Азії 
також. Так, Європейська Хартія місцевого самовряду-
вання повинна залишитися базовою нормою, особ-
ливо в частині повноважень і компетенції місцевого 
самоврядування, фінансової та бюджетної автономії 
органів самоврядування. 

Аналогічних правових рамок для регіонального 
рівня все ще не існує. Тому в країні потрібна коорди-
нація дій місцевого і регіонального рівня, також 
обов’язковою умовою є співпраця з Конгресом місце-
вих і регіональних влад та Комітетом регіонів Європи, 
які є найважливішими партнерами в зусиллях щодо 
забезпечення того, щоб голоси місцевих і регіональних 
влад були почуті. Будь-який процес рецентралізації не 
повинен відбуватися без попередньої консультації із 
суспільством.  

Тобто в Україні на другому етапі децентралізації 
треба визначити оптимальний розподіл повноважень 
між гілками влади для максимально ефективної ро- 

їхньої власності, національній безпеці та наданні обмеже-
ного числа суспільних благ, таких як дороги. 
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боти органів місцевого самоврядування щодо соціа-
льно-економічного розвитку територій. Місцеві та ре-
гіональні органи влади мають бути залучені в процес 
прийняття рішень як рівноправний партнер для до- 
сягнення консенсусу і забезпечення якісного рівня 
життя їх жителів. 
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ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ УКРАЇНИ: 
РЕГІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ, ТЕНДЕНЦІЇ ТА НАПРЯМИ РОЗВИТКУ 
 
Постановка проблеми. Розвиток зовнішньоеконо-

мічних зв’язків є вкрай важливим завданням держави. 
Реалізація такого завдання сприяє економічному  
зростанню країни та регіонів, підвищенню рівня 
життя населення. Зовнішньоекономічна діяльність є 
суттєвою складовою економіки країни, тому активіза-
ція та посилення її у регіонах — пріоритетний напря-
мок державної стратегії економічного розвитку дер-
жави.  

Розвиток зовнішньоекономічних зв’язків регіонів 
сприяє збільшенню обсягів податкових надходжень до 
місцевих бюджетів згідно зміни їх джерел в умовах ре-
форми децентралізації. Так, відповідно цій реформі, 
до місцевих бюджетів зараховується 50% суми переви-
щення щомісячних показників митних платежів, отри-
маних відповідними обласними митницями Державної 
фіскальної служби [1]. Така державна політика, що 
проводиться в рамках реформування місцевого само-
врядування та територіальної організації влади в Ук-
раїні [2], підвищує мотивацію щодо розвитку регіонів 
та їх зовнішньоекономічної діяльності, залучення ін-
вестицій до місцевих бюджетів, а обсяги фінансових 
надходжень створюють можливість для успішного  
розвитку економіки регіонів і держави в цілому.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. До- 
слідженню зовнішньоекономічної діяльності регіонів 
України присвячено численні праці провідних вітчиз-
няних науковців. Останніми роками проблему акту- 
алізовано в працях В. Гоблика [3], Е. Забарної [4], 
М. Карп’як [5], В. Чернишева [6]. Проведений аналіз 
основних економічних показників зовнішньоеконо- 
мічної діяльності регіонів за останні роки наочно де-
монструє зміни, що відбулися у загальних об’ємах, то-
варній структурі та географічних напрямах зовнішньої 
торгівлі, фактори, які їх спричинили. Окреслені про-
блеми переважання низьковитратних (сировинних) 
товарів при експорті над високоліквідними імпорт-
ними товарами характеризують загальний незадовіль-
ний стан ефективності розвитку економіки і вказують 
на невисоку конкурентоспроможність вітчизняних ви-
робників на світовому ринку. Модернізація економіки 
України, зокрема промислових регіонів, в умовах де-
централізації управління є, на думку науковців [7; 8], 
напрямом, який забезпечить структурну перебудову 
виробництва, підвищення якості продукції, що виро-
бляється в регіонах, розбудову розвиненої економіки 
держави. 

Українські та міжнародні фахівці й експерти зай-
маються аналізом та моніторингом найважливіших 

економічних і політичних процесів та надають комп-
лексну підтримку Кабінету Міністрів України. Так, 
питаннями децентралізації на теперішньому етапі зай-
мається багато інституцій, серед яких: Центр полі-
тико-правових реформ — недержавна організація, що 
здійснює аналітичну підтримку; портал «Децентраліза-
ція», створений за ініціативою Міністерства розвитку 
громад і територій; VoxUkraine — незалежна аналі- 
тична платформа, де працюють висококваліфіковані 
економісти та юристи; Офіс реформ — організація, яка 
є частиною інноваційної Української Архітектури Ре-
форм, створеної за спільної ініціативи Європейського 
Союзу та Європейського банку реконструкції та роз-
витку.  

Стратегічні зміни, що відбулися у переорієнтації 
глобального курсу розвитку національної економіки 
на європейські та світові ринки кинули виклик уста-
леним партнерським зв'язкам, що роками існували 
між промисловими підприємствами регіонів та їх зов-
нішньоекономічними партнерами. Отже, актуальною 
науковою задачею є дослідження процесів стимулю-
вання розвитку зовнішньоекономічної діяльності на 
регіональному рівні та розробка відповідних механіз-
мів. 

Метою статті є наукове обґрунтування сучасних 
особливостей і тенденцій у сфері зовнішньоекономіч-
ної діяльності економічних регіонів України та розро-
блення пропозицій щодо напрямів їх розвитку. 

Результати дослідження. На теперішній час у сво-
єму адміністративному устрої Україна має 24 області 
та за загальним розміром площі, з урахуванням тимча-
сово непідконтрольних територій, є найбільшою у Єв-
ропі. Внаслідок неоднорідності за природніми ресур-
сами, кількістю населення, структурою економіки, об-
ласті умовно об’єднані у 9 економічних регіонів: До-
нецький (Донецька, Луганська області), Придніпров-
ський (Дніпропетровська, Запорізька області), Пів- 
нічно-Східний (Харківська, Сумська, Полтавська об-
ласті), Центральний (Черкаська, Кіровоградська обла-
сті), Північно-Західний (Волинська, Рівненська об- 
ласті), Подільський (Вінницька, Тернопільська, Хме-
льницька області), Причорноморський (Миколаїв-
ська, Одеська, Херсонська області, а також анексована 
в теперішні час АР Крим), Карпатський (Закарпат-
ська, Львівська, Івано-Франківська, Чернівецька об- 
ласті), Столичний район (Київська, Житомирська,  
Чернігівська області).  

Економічні регіони відрізняються між собою 
промисловою спеціалізацією, що відбулося під впли- 
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вом багатьох чинників, у тому числі таких, як при- 
родні умови, географічне положення, кількість насе-
лення, економічний потенціал. За спеціалізацією їх 
умовно поділяють на промислові та аграрні регіони, 
які у свою чергу поділяються за профілем. Так, у До-
нецькому та Придніпровському регіонах більш розви-
нені електроенергетика, металургія, паливна та хімічна 
промисловості, машинобудування. У Північно-Схід-
ному та Причорноморському регіонах, крім паливної 
промисловості, розвинуто машинобудування, легка  
і харчова промисловості. Центральний, Подільський, 
Північно-Західний та Карпатський регіони спеціалізу-
ються на машинобудуванні, лісогосподарстві, сіль- 
ському господарстві, деревообробній і харчовій про-
мисловості. Внаслідок тісної взаємодії між собою, всі 
вони загалом складають єдиний економічний комп-
лекс України. На сьогодні, через певні дії з боку Ро-
сійської Федерації, Донецький та Причорноморський 
регіони втратили частку своєї промисловості, змен-
шили економічний потенціал, а тому вимушені пере-
будовувати налагоджені економічні зв’язки та шукати 
нових торговельних партнерів.  

Активізація зовнішньоекономічної діяльності та 
посилення її у регіонах є підґрунтям для розвитку на-

ціональної економіки, а тому Програму розвитку укра-
їнського експорту визначено як один з пріоритетів ре-
алізації Стратегії сталого розвитку «Україна — 2020» 
[9], що є інструментом для перетворень у державі від-
повідно укладеній Угоді про асоціацію між Україною 
та Європейським Союзом [10]. Регіони є самостій-
ними суб’єктами ринкових стосунків, де безпосеред-
ньо реалізуються поставлені цілі і завдання соціально-
економічного розвитку, у досягненні яких істотне зна-
чення має конкурентоспроможність регіону. В умовах 
глобалізації конкурентоспроможність регіону виступає 
як готовність відповідати на виклики глобального се-
редовища, здатність адаптації до зміни умов, до по-
шуку і захисту локальних конкурентних переваг, під- 
тримки або поліпшення позиції економіки регіону в 
глобальній конкуренції [11]. 

Виходячи з обсягів зовнішньої торгівлі товарами 
та послугами за підсумками 2018 року, найбільш  
значні обсяги імпорту та експорту є в Столичному та 
Придніпровському регіонах (рис. 1). Однак їх орієнта-
ція є різною. Імпортоорієнтованими є три регіони — 
Столичний, Карпатський, Північно-Західний, а екс-
портоорієнтованими — шість інших, при цьому При-
дніпровський та Донецький мають найбільшу різницю 
між експортом та імпортом. 

 

 
Рис. 1. Обсяги експорту та імпорту за економічними регіонами України в 2018 році* 

 

* Укладено авторами за даними Держстату України (з 2015 року без урахування тимчасово окупованої території 
Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській 
областях) [12]. 

 
Аналіз зовнішньоекономічної діяльності регіонів 

проведено за основними аналітичними показни-
ками — темпи приросту, зміни у товарній структурі та 
географічних напрямах, які розраховували за загально 
прийнятими формулами [13]. Так, темп приросту 
(Тпр) розраховували за формулою: 

 

 

0

01

П

ПП
Тпр

−= , (1) 

де 1П  — обсяг поточного періоду; 

0П  — обсяг попереднього періоду. 

Розрахунки показали, що темпи приросту є різ-
ними за економічними регіонами та в часі (табл. 1).  

Так, у 2014 році відносно до 2013 року з експор-
тоорієнтованих регіонів позитивні темпи приросту де-
монструють тільки Північно-Західний і Подільський, 
але вони є незначними — від 4 до 5%. Інші регіони 
мають негативні темпи приросту, при цьому найбільші 
в Донецькому та Причорноморському. Цей факт обу-
мовлений військовим конфліктом, що розпочався на 
сході України, та анексією Криму. Аналогічно цьому 
політичні події, що відбувалися у столиці у той самий 
період, також вплинули на зовнішньоекономічні об-
сяги Столичного регіону — експорт впав на 78%, ім- 
порт — на 34%. В 2017 та 2018 роках темпи приросту 
експорту є позитивними як для експортоорієнтованих, 
так й імпортоорієнтованих регіонів. Із експортоорієн-
тованих регіонів найбільші темпи характерні для По-
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дільського і Придніпровського, однак такий імпорто-
орієнтований регіон, як Карпатський, теж демонструє 
високі темпи приросту експорту — більше 20%, між 
тим менші, хоч і незначно, ніж щодо імпорту. Нега- 

тивна динаміка темпів приросту експорту зберігалася 
на протязі 2015-2016 років та лише з 2017 року стала 
позитивною за всіма регіонами. 

 

Таблиця 1 
Темп приросту експорту та імпорту товарів за регіонами в 2014-2018 роках, %* 

Регіон 
Темп  

приросту, 
2014 р. / 2013 р. 

Темп  
приросту,  

2015 р. / 2014 р. 

Темп  
приросту,  

2016 р. / 2015 р. 

Темп  
приросту,  

2017 р. / 2016 р. 

Темп  
приросту,  

2018 р. / 2017 р. 

Експорт

Донецький  -36,25 -60,88 -2,19 20,69 8,18

Придніпровський -7,27 -25,32 -12,57 23,00 10,63

Північно-Східний  -15,85 -27,43 -11,57 24,04 6,92

Центральний -11,25 -41,81 7,26 14,60 26,52

Північно-Західний  4,25 -12,83 -7,91 15,32 5,43

Подільський 4,83 -4,23 3,67 29,43 22,00

Причорноморський -23,11 -10,27 -3,80 16,61 1,18

Карпатський  3,67 -15,82 14,33 20,95 20,26

Столичний  -78,48 243,00 -2,06 13,49 6,45

Імпорт

Донецький  -46,82 -51,55 -3,48 57,18 9,73

Придніпровський -12,52 -30,66 3,05 40,43 12,66

Північно-Східний  -12,32 -29,27 10,63 19,90 15,10

Центральний -16,46 -46,04 42,49 34,53 3,41

Північно-Західний  -26,01 -21,37 68,08 20,96 -0,53

Подільський -18,89 -27,20 15,38 29,45 21,79

Причорноморський -50,00 -41,89 23,80 15,72 8,45

Карпатський  -11,99 -40,99 17,73 28,13 21,62

Столичний  -34,00 -17,13 12,37 21,35 16,76
 

* Розраховано авторами за даними Держстату України (з 2015 року без урахування тимчасово окупованої території 
Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській 
областях) [12]. 

 
Темпи приросту імпорту в 2014 та 2015 роках були 

від’ємними в усіх регіонах та змінилися на позитивні 
з 2016 року за малим виключенням (за Донецьким ре-
гіоном — в 2016 році, Північно-Західним — в 2018 
році). Слід звернути увагу на той факт, що найбільші 
темпи зростання імпорту є в експортоорієнтованих ре-
гіонах: Північно-Західному — в 2016 році, Донецькому 
та Придніпровському — в 2017 році. В 2018 році темпи 
зростання імпорту зменшилися порівняно з 2017 ро-
ком, а найбільшими були в Карпатському як імпорто-
орієнтованому регіоні, а також Подільському регіоні 
як експортоорієнтованому. 

Ще одним показником для визначення тенденцій 
розвитку зовнішньоекономічної діяльності в регіо- 
нальному аспекті є показник абсолютного приросту. 
Його розраховують, оцінюючи між собою вихідні дані 
щодо поточного та базового періодів. Значення абсо-
лютного приросту визначали двома методами [13]. За 
першим, базовим методом, базисний абсолютний при-

ріст за кожним роком ( bYΔ ) розраховували за форму-

лою:  

 0YYY ib −=Δ , (2) 

де  iY  — значення приросту порівнювального періоду; 

0Y  — значення приросту базового періоду. 

За другим, лінійним методом, ланцюговий абсо-

лютний приріст за кожним роком ( lYΔ ) розрахову-

вали за формулою:  

 1−−=Δ iil YYY , (3) 

де 1−iY  — значення приросту попереднього періоду. 

Відповідно розрахованим даним (табл. 2), в 2017 
році жоден регіон не досяг рівня базисного абсолют-
ного приросту як щодо експорту, так й імпорту, від-
значеного в 2013 році. Зміна державного політико-
економічного курсу, різке падіння національної ва-
люти по відношенню до долара США (майже в три 
рази), втрачені існуючі ринки країн Співдружності не-
залежних держав, а також непрацюючі в повному об-
сязі нові європейські угоди, зробили 2015 рік найбільш 
важким для економіки. Всі регіони мають погіршення 
показників.  

Надалі ратифікація в другій половині 2016 року 
Угоди про Вільну торгівлю між Україною та ЄС, а та-
кож вихід державних аграріїв на європейські ринки, 
відносна стабілізація валютного курсу, зниження рівня 
інфляції та поступове зростання валового внутріш-
нього продукту привели до пожвавлення міжнародної 
торгівлі у всіх регіонах, але все ж показники не до- 
сягли рівня 2013 року. Найбільш стабільне зростання 
на протязі 2016-2017 років відзначено для Донецького 
та Придніпровського регіонів. Різкі коливання показ- 
ників Столичного району в цей час не мають стійкої 
тенденції щодо розвитку імпорту та експорту. Це 
пов’язано з тим, що багато підприємств Донецької, 
Луганської областей та Криму тимчасово перенесли 
свої виробничі та промислові бази до Столичного ре-
гіону, були змінені транспортні коридори, місця адмі- 
ністрування митних платежів. На підтвердження цього 
вказує й той факт, що таке підвищення показника 
була разовим, і вже у 2016 році експортний та імпорт-
ний ланцюговий абсолютний приріст у Столичному 
регіоні є найбільш негативним по Україні, а у 2017 
році показник демонструє незначне зростання. 
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Таблиця 2 
Абсолютний приріст експорту та імпорту товарів за регіонами в 2014-2017 роках, %* 

Регіон 

2014 р. 2015 р. 2016 р. 2017 р.
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Експорт
Донецький  -136,25 -136,25 -160,88 -24,63 -102,19 58,69 -79,31 22,88
Придніпровський -107,27 -107,27 -125,32 -18,05 -112,57 12,76 -77,00 35,56
Північно-Східний  -115,85 -115,85 -127,43 -11,58 -111,57 15,86 -75,96 35,61
Центральний -111,25 -111,25 -141,81 -30,56 -92,74 49,07 -85,40 7,34
Північно-Західний  -95,75 -95,75 -112,83 -17,08 -107,91 4,93 -84,68 23,22
Подільський -95,17 -95,17 -104,23 -9,07 -96,33 7,90 -70,57 25,76
Причорноморський -123,11 -123,11 -110,27 12,84 -103,80 6,47 -83,39 20,41
Карпатський  -96,33 -96,33 -115,82 -19,49 -85,67 30,15 -79,05 6,62
Столичний район -178,48 -178,48 143,00 321,47 -102,06 -245,05 -86,51 15,55

Імпорт
Донецький  -146,82 -146,82 -151,55 -4,73 -103,48 48,07 -42,82 60,66
Придніпровський -112,52 -112,52 -130,66 -18,14 -96,95 33,71 -59,57 37,38
Північно-Східний  -112,32 -112,32 -129,27 -16,95 -89,37 39,9 -80,1 9,27
Центральний -116,46 -116,46 -146,04 -29,58 -57,51 88,53 -65,47 -7,96
Північно-Західний  -126,01 -126,01 -121,37 4,64 -31,92 89,45 -79,04 -47,12
Подільський -118,89 -118,89 -127,2 -8,31 -84,62 42,58 -70,55 14,07
Причорноморський -150 -150 -141,89 8,11 -76,2 65,69 -84,28 -8,08
Карпатський  -111,99 -111,99 -140,99 -29 -82,27 58,72 -71,87 10,40
Столичний район  -134,0 -134,0 -117,13 16,87 -87,63 29,5 -78,65 8,98

 

* Розраховано авторами за даними Держстату України (з 2015 року без урахування тимчасово окупованої території 
Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській 
областях) [12]. 

 
Для об’єктивної оцінки стану міжнародної тор- 

гівлі регіонів слід розглянути її товарну структуру. Для 
аналізу товарної структури використано Стандартну 
міжнародну торгову класифікацію (Standard Interna-
tional Trade Classification — SITC) Конференції Органі-
зації Об'єднаних Націй з торгівлі та розвитку (United 
Nations Conference on Trade and Development — 
UNCTАD) [14]. Згідно з даною класифікацією 225 ка-
тегорій товарів, за різними категоріями відповідно до 
сумісності різних навичок, технологій та інтенсивності 
капіталу, розподіляються на декілька груп: 

А — основні продукти споживання, продукти  
харчування; 

В — трудомісткі і ресурсномісткі виробництва; 
С — виробництва з низьким рівнем кваліфікації  

і низькою технологічною інтенсивністю; 
D — виробництва з середнім рівнем кваліфікації  

і середньою технологічною інтенсивністю; 
E — виробництва, що використовують висококва-

ліфіковані трудові ресурси та які мають високий тех-
нологічний рівень; 

F — некласифіковані товари. 
Отже, в окремі групи можна виділити товари ка-

тегорії А та F. До категорії А здебільшого відноситься 
продукція рослинництва та тваринництва, вироб- 
ництво якої залежить від географічного розташування 
регіонів, природних факторів та не потребує високого 
рівня кваліфікації робітників. Це так звані продукти 
споживання, що задовольняють індивідуальні потреби 
населення. Категорія F — це окремо виділені, малопо-
ширені товари, в тому числі одиничні, багато вартісні 
предмети антикваріату та вироби мистецтва. До кате-
горій В, С, D, E належить решта груп товарів, що яв- 
ляють собою сукупність продуктів виробництва та 
призначені для участі у виробничих процесах, які  

розподілені у порядку підвищення їх промислового 
призначення — від простих, низькоефективних та ви-
соковитратних виробництв до товарів, виробництво 
яких потребує високого рівня технологій та кваліфіко-
ваних робочих кадрів, так званих високотехнологічних 
товарів. Кількість товарів з високою доданою вартістю 
характеризують стан ефективності розвитку еконо-
міки. Переважання таких товарів в експорті вказує на 
конкурентоспроможність виробників на світовому ри-
нку. 

Встановлена товарна структура експорту та ім- 
порту товарів за регіонами свідчить (рис. 2), що в екс-
порті більшості регіонів, за виключенням Донецького 
та Придніпровського, переважають сировинні товари 
категорії А, що здебільшого є товарами з невеликою 
доданою вартістю, мають сезонний характер та зале-
жать від природньо-кліматичних факторів. Більшу  
частку по всім регіонам становлять товари категорії 
В — трудомісткі і ресурсомісткі, екологічно небезпечні 
виробництва. У товарній структурі імпорту товарів 
склалася зовсім протилежна ситуація. Всі регіони ак-
тивно закуповують готові товари категорії В та D, се-
ред яких переважають споживчі товари — одяг, елект-
ротовари, поверхнево-активні речовини, мийні за-
соби, різноманітна хімічна продукція. Суттєвими є 
об’єми імпортованих засобів наземного транспорту 
(категорія Е) — товарів, що майже не виробляються в 
Україні. 

Отримані дані щодо структури зовнішньої тор- 
гівлі демонструють значну технічну відсталість вироб-
ництв регіонів. Кількість товарів з високою доданою 
вартістю складають основу імпорту, в той час, як в 
експорті переважають високозатратні і низькоефек- 
тивні товари. Переважання таких товарів в експорті 
вказує на незначну економічну ефективність та низьку  
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Рис. 2. Товарна структура експорту (а) та імпорту (б) за регіонами 

 
конкурентоспроможність вітчизняних виробників. 
Структурна перебудова виробництв, підвищення яко-
сті продукції, що випускається регіонами, — шлях до 
розвиненої економіки держави. 

Висновки. У результаті досліджень отримали на- 
укове обґрунтування сучасні особливості і тенденції у 
сфері зовнішньоекономічної діяльності економічних 
регіонів України. Встановлено, що більшість еконо- 
мічних регіонів є експортоорієнтованими — шість з 
дев’яти. Однак експортний потенціал не реалізується 
в повному обсязі: економічні регіони демонструють 
позитивні темпи приросту за експортом тільки з 2017 
року, тоді як за імпортом — з 2016 року. При цьому 
найбільші темпи зростання імпорту є саме в експор-
тоорієнтованих регіонах. У 2018 році темпи зростання 
імпорту зменшилися. В 2017 році жоден регіон не до-
сяг рівня базисного абсолютного приросту як щодо 
експорту, так й імпорту, відзначеного в 2013 році. За 
товарною структурою, відповідно міжнародної класи-
фікації, в експорті більшості регіонів, за виключенням 
Донецького та Придніпровського, переважають сиро-
винні товари категорії А з невеликою доданою вар- 
тістю, а більшу частку по всім регіонам становлять то-
вари категорії В — трудомісткі і ресурсомісткі, еколо-
гічно небезпечні виробництва. У товарній структурі 
імпорту товарів ситуація протилежна. Всі регіони ак-
тивно імпортують готові товари категорії В та D, та-
кож значними є обсяги засобів наземного транс- 
порту — товарів категорії Е. 

Для відновлення статусу України як експортоорі-
єнтованої держави необхідно, перш за все в механізмі 
розвитку економіки передбачити такі інструменти: 

розроблення та подальшу реалізацію за чіткими 
показниками Програм розвитку експорту за еконо- 
мічними регіонами; 

розроблення стратегії конкурентоспроможності 
України в глобальному світі, а на її основі — конкрет-
них програм за економічними регіонами, узгодженими 
з програмами розвитку експорту; 

створення сприятливого інституціонального се-
редовища для розвитку бізнесу, підтримка його кон-
курентних стратегій для формування певних конку- 
рентних переваг для регіонального підприємництва; 

використання державно-приватного партнерства 
за певними програмами та бізнес-планами, націле- 
ними на зростання експортного потенціалу та імпор-
тозаміщення. 

Використання таких інструментів дозволить усу-
нути диспропорції в соціально-економічному розвитку 
регіонів і держави загалом. 
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СТРУКТУРНО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ 
СТРАТЕГІЇ РЕІНТЕГРАЦІЇ ДОНБАСУ 

 
Постановка проблеми. Проблема реінтеграції 

Донбасу останнім часом набуває все більш конкрет-
ного змісту і надзвичайної актуальності у зв’язку із 
тими зусиллями, що прикладають Президент і Уряд 
України для припинення збройного конфлікту в Дон-
басі і повернення нині непідконтрольних територій 
окремих районів Донецької і Луганської областей 
(ОРДЛО) до України. Відповідно все гостріше постає 
питання розробки державної Стратегії реінтеграції 
Донбасу, координатором якої визначено Міністерство 
з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій 
України (Мінреінтеграції).  

Наразі відсутні офіційні заяви щодо наявності  
певного урядового документу «Стратегія реінтеграції 
Донбасу» (на далі Стратегія), як і щодо її змісту, не-
зважаючи на її обговорення протягом декількох років 
не тільки широкою громадськістю, але й держаними 
органами, дотичними до її розроблення й виконання. 
Об’єктивним ускладненням розробки такої стратегії є 
невизначеність розвитку ситуації із збройним кон- 
фліктом і можливих шляхів його політичного припи-
нення, що формує уявлення самого процесу реінтег-
рації Донбасу як багатоваріантного, у зв’язку з чим  
і Стратегія реінтеграції повинна відображати наявність 
можливих сценаріїв. Відсутність у відкритому публіч-
ному дискурсі вказаних питань, коли й Мінреінтегра-
ції не пропонує ніяких своїх конкретних програмних 
кроків, але в цілому на державному рівні актуальність 
у такій стратегії вже частіше підкреслюється, і змусила 
автора викласти власне бачення передумов необхідної 
стратегії реінтеграції Донбасу, основане на результатах 
проведених досліджень різних сторін ситуації в Дон-
басі, пов’язаної із наявним конфліктом.  

Аналіз стану публікацій за темою статті. Сама  
ідеологія реінтеграції Донбасу як процесу мирного по-
вернення нині непідконтрольних територій Донбасу 
до України виникла лише у зв’язку з прийняттям  
12 лютого 2015 року в Мінську «Комплексу заходів з 
виконання мінських домовленостей» [1]. У перше  
можливі сценарії розвитку і припинення збройного 
протистояння висвітлені в роботі колективу фахівців 
Національного інституту стратегічних досліджень 
(НІСД) під керівництвом В.П. Горбуліна [2], виданої 
відразу після закінчення гострої стадії конфлікту. У 
подальших роботах увагу приділено різним аспектам 
процесу мирної інтеграції Донбасу до єдиного еконо-
мічного простору України. Економічні втрати від 
збройного конфлікту досліджувалися в роботі [3], про-
блематика реінтеграції Донбасу розглядалася в кон-
тексті сценаріїв сталого розвитку або глобальної тран-
сформації [4; 5]. Спроби розгляду шляхів відновлення 
економіки України з урахуванням сценаріїв повер- 

нення Донбасу розглядалися в роботах [6; 7]. У 2016 
році прийнята Концепція державної політики щодо 
розбудови миру в східних регіонах України [8]. В ас-
пекті розвитку локальних ринків проблематику від- 
новлення економіки Донбасу розглянуто в роботі [9]. 
Першу спробу розглянути етапність процесу реінтег-
рації Донбасу зроблено автором у своїй праці [10]. 
Особливості й причини виникнення ситуації в Дон-
басі, що мають важливе значення для інтеграційних 
процесів розглянуто в статті [11]. Відомі також спроби 
розробки локальних стратегій реінтеграції обласними 
органами, наприклад, у вигляді стратегії розвитку До-
нецької області [12]. Нарешті головним державним ор-
ганом зі справ повернення Донбасу — Мінреінтеграції 
опубліковано проєкт програми своїх дій [13], спрямо-
ваних на вирішення лише питань, що випливають з 
поточної ситуації. На підтвердження цього Міністер- 
ство вже після декількох днів опублікувало повідом-
лення про те, що воно тільки розпочало роботу над 
проєктом стратегії економічного відновлення Донбасу 
[14]. Аналізуючи стан розроблення питань реінтеграції 
Донбасу в цілому, можна відмітити, що наявні здо- 
бутки ще далекі від системного уявлення проблеми, 
що й стало приводом для автора викласти власне ба-
чення її вирішення з позицій процесного управління. 
Отже, метою статті є викладення проблеми стратегії 
реінтеграції Донбасу у вигляді процесу, як сукупності 
поєднаних між собою етапів, що випливають з логіки 
структурно-економічних перетворень у результаті по-
літико-дипломатичного урегулювання конфлікту. 

Виклад основного матеріалу статті. Отже, основні 
передумови розробки Стратегії реінтеграції Донбасу, 
що випливають з процесного підходу до розгляду про-
блеми, полягають у необхідності визначення суб’єкт-
но-об’єктних відносинах процесу. Сам процес реін- 
теграції Донбасу здійснюється багатьма суб’єктами: 
власне Україною, при сприянні країн Нормандської 
четвірки, Організацією з безпеки і співробітництва в 
Європі (ОБСЄ), державними органами України та ор-
ганами місцевого самоврядування при згоді з пред- 
ставниками нині непідконтрольних Україні окремих 
районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО). 
Суб’єктом розробки Стратегії реінтеграції Донбасу є 
Україна в особі державних органів і органів місцевого 
самоврядування Донецької та Луганської областей. 

В основі Стратегії має бути уявлення щодо про-
цесу реінтеграції Донбасу, який, за логікою урегулю-
вання, має включати наступні три взаємопов’язані 
процеси. 

1. Процес розвитку підконтрольних територій 
Донецької та Луганської областей. 
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2. Процес урегулювання збройного конфлікту і
реінтеграції ОРДЛО. 

3. Процес реінтеграції та розвитку ОРДЛО.
Незважаючи на неможливість передбачення реа-

льного ходу вказаних процесів у часі, можна очікувати, 
що логічна взаємодія окремих етапів цих процесів, як 
це представлено на рис. 1, залишиться незмінною.  

Отже, процес розвитку підконтрольних територій 
Донецької та Луганської областей складається з чоти-
рьох етапів і є пов'язаним із процесом урегулювання 
збройного конфлікту таким чином, що перший етап 
1пт здійснюється незалежно від етапу 1ур процесу уре-
гулювання збройного конфлікту, поки останній три-
ває і не знайдені політико-дипломатичні шляхи його 
врегулювання. Основний зміст даного етапу складає 
інфраструктурний розвиток підконтрольних територій 
і усунення критичних внутрішніх проблем. 

Призначення другого етапу розвитку підконт- 
рольних територій 2тп полягає у вирішенні соціально-
економічних проблем Донецької і Луганської областей 
та подоланні інфраструктурних розривів у стосунках 
між підконтрольними територіями та ОРДЛО вже на 
фоні припинення збройного конфлікту і урегулю-
вання критичних економічних і гуманітарних проблем 

взаємовідносин з ОРДЛО Україною, що є змістом 
етапу 2ур процесу урегулювання.  

Призначенням третього етапу розвитку підконт-
рольних територій 3пт є вирішення соціально-еконо-
мічних проблем Донецької та Луганської областей у 
взаємодії з ОРДЛО протягом етапів 3ур і 4ур процесу 
урегулювання збройного конфлікту, та з іншими регі-
онами України за умов припинення економічної бло-
кади ОРДЛО, введеної з 2017 року, відновлення еко-
номічних зв’язків з ОРДЛО і вирішення гуманітарних 
проблем їх населення.  

Процес розвитку підконтрольних територій До-
нецької і Луганської областей на етапі 4пт здійсню-
ється вже в умовах остаточного політичного врегулю-
вання стану ОРДЛО в Україні. 

Процес реінтеграції ОРДЛО в Україну на етапах 
1ор і 2ор здійснюється поза Стратегією реінтеграції 
України наявними органами керівництва в непідконт-
рольних Україні окремих районах Донецької і Луган-
ської областей у відповідності із вимогами етапів 2ур, 
3ур, 4ур, тоді як етап 5ур здійснюється паралельно з 
етапом розвитку підконтрольної території в межах 
єдиного соціально-економічного, адміністративного, 
юридичного простору України. 

 
 

 
 

 
 

Рис. 1. Взаємодія процесів врегулювання збройного конфлікту в Донбасі, реінтеграції ОРДЛО 
і розвитку підконтрольних територій Донецької та Луганської областей: 

ЗК — збройний конфлікт; ЕБ — економічна блокада ОРДЛО 

Очевидно, при незмінному логічному взаємо-
зв’язку етапів визначених процесів слід передбачити 
можливу варіативність змісту окремих етапів. Напри-
клад, можна очікувати здійснення етапу 1пт розвитку 
підконтрольних територій у частині подолання інфра-
структурних розривів самостійно, або з очікуванням 
до приєднання до цього процесу ОРДЛО відповідно із 
етапом 2ур. Ідеться про відрізаність енергосистеми  

і залізниці на території Луганської області від решти 
України внаслідок розмежування сил між підконтро-
льною територією і ОРДЛО, яке розрізало шляхи по- 
стачання вугілля до ТЕС у м. Щастя та від’єднало за-
лізничну гілку Кіндрашівська-Нова — Лантратівка. 

Аналогічно залізничне сполучення з м. Маріу-
поль є ускладненим через розрізання основного  
транспортного напрямку Маріуполь-Донецьк. Крім 

1пт — Інфра-
структурний 
розвиток ПТ, 
усунення 
критичних 
внутрішніх 
проблем  

2пт — Соціа-
льно-економіч-
ний розвиток 
ПТ, подолання 
інфраструктур-
них розривів у 
стосунках з 
ОРДЛО 

4ур — Урегу-
лювання гу-
манітарних 
проблем у 
стосунках 
ОРДЛО з  
Україною 

1ур — Продов-
ження ЗК,  
політико- 
дипломатичне 
врегулювання 
процесу  
реінтеграції 
ОРДЛО 

3пт — Соціально-економіч-
ний  розвиток Донецької та 
Луганської областей у взає-
модії з ОРДЛО та іншими 
регіонами України 

2ур — Припи-
нення ЗК, уре-
гулювання кри-
тичних еконо-
мічних і гумані-
тарних проблем 
взаємовідносин 
з Україною 

3ур — При-
пинення ЕБ 
ОРДЛО, 
відновлення 
економіч-
них зв’язків 
з Україною 

4пт — Розвиток До-
нецької та Лугансь-
кої областей в умо-
вах реінтеграції 
ОРДЛО в Україну 

Процес розвит-
ку підконтроль-
них територій 
Донецької та 
Луганської  
областей 

5ур — Остаточне по-
літичне врегулю-
вання стану ОРДЛО 
в Україні 

Процес урегу-
лювання зброй-
ного конфлікту 
і плану реінтег-
рації ОРДЛО 

1ор — Ство-
рення умов 
економічної 
взаємодії з ПТ 

2ор — Розвиток економічної 
взаємодії з ПТ Донецької та 
Луганської областей та з ін-
шими регіонами України 

3ор — Розвиток   
ОРДЛО в умовах ос-
таточної реінтеграції 
в Україну 

Процес реінте-
грації та розвит-
ку ОРДЛО  
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того, процес урегулювання збройного конфлікту згід-
но з етапом 2ур може відбуватися за трьома варіан-
тами: 1) на умовах Мінських домовленостей; 2) з ура- 

хуванням вимог української сторони; 3) із залученням 
миротворчих сил. Отже, лише вказані варіанти утво-
рюють 6 сценаріїв Стратегії (рис. 2).  

 
 

Рис. 2. Схема утворення 6 сценаріїв процесу реінтеграції Донбасу,  
які можуть відрізнятися змістом окремих етапів і тривалістю їх здійснення 

Представлене уявлення загального процесу реін-
теграції Донбасу дозволяє визначити основні вимоги 
до структури Стратегії реінтеграції Донбасу. 

Відповідно до вимог системного підходу Страте-
гія реінтеграції Донбасу повинна відображати місію, 
цілі, взаємопов’язані завдання, суб’єкти виконання, 
ознаки виконання та ін. Отже, місія Стратегії реінтег-
рації Донбасу має бути сформульована відповідно до 
назви Стратегії з урахуванням поставлених Урядом  
завдань різкого підвищення рівня соціально-еконо- 
мічного розвитку підконтрольних територій Донбасу із 
перетворенням їх в зразок для населення непідконт-
рольних територій. Безліч цілей і завдань Стратегії, які 
підлягають виконанню, мають створювати несупереч-
ливу систему ознак виконання у політичній, юридич-
ній, економічній, управлінській, гуманітарній та ін-
ших сферах. 

Суб’єктами виконання Стратегії мають бути дер-
жавні органи України, органи місцевого самовряду-
вання Донецької і Луганської областей, протягом па-
ралельного здійснення етапів 3пт, 3ур, 4ур — також  
і суб’єкти бізнесу у процесі відновлення економічних 
зв’язків з ОРДЛО, а в межах етапу 3ор — також органи 
місцевого самоврядування в ОРДЛО. 

Відповідно до змісту етапу 1пт Стратегією мають 
бути відмічені нагальні проблеми і завдання з Розвит-
ку підконтрольних територій Донецької та Луганської 
областей стосовно вирішення інфраструктурних та ін-
ших найбільш критичних внутрішніх проблем, а також 
охарактеризовано результати їхнього вирішення. На 
першому етапі слід звернути увагу на певну дезінтег-
рацію підконтрольних територій із визначенням 4-х 
мало зв’язаних між собою наступних субрегіонів.  

Субрегіон СУБ1 — північно-східна переважно 
сільськогосподарська частина Луганської області 

впродовж залізничної гілки Кіндрашівська-Нова — 
Лантратіка і далі на схід до державного кордону із те-
риторіальним центром м. Старобільськ, включаючи  
м. Щастя із єдиною в Луганській області тепловою 
електростанцією (ТЕС), у складі Троїцького, Білоку-
ракинського, Старобільського, Новопсковського,  
Марківського, Біловодського, Міловського, Новоай-
дарського і Станично-Луганського районів.  

Субрегіон СУБ2 — західна і північно-західна про-
мислова частина Луганської області у складі Сватів- 
ського, Кремінського, Попаснянського районів та міст 
обласного підпорядкування Лисичанськ, Сєвєродо-
нецьк та Рубіжне із підпорядкованими ним містами та 
селищами. 

Субрегіон СУБ3 — північна промислова частина 
Донецької області у складі Бахмутського, Добропіль-
ського, Костянтинівського, Покровського, Лиман- 
ського, Мар’їнського, Слов’янського, Александрів- 
ського, Ясиноватського районів та міст обласного під-
порядкування: Авдіївка, Бахмут, Дружківка, Костян-
тинівка, Краматорськ, Лиман, Покровськ та ін. усього 
в кількості 15 міст із підпорядкованими ним містами 
та селищами. 

Субрегіон СУБ4 — південна частина Донецької 
області у складі Волноваського, Великоновосілківсь-
кого, Нікольського, Мангушського районів та про- 
мислового міста обласного підпорядкування Маріу-
поль. 

Вирішення проблем розвитку підконтрольних те-
риторій Донецької і Луганської областей на етапі 1пт 
протягом часу, якого потребує політико-диплома- 
тичне врегулювання збройного конфлікту і започатку-
вання процесу реінтеграції непідконтрольних терито-
рій, має бути спрямоване на подолання гострих інфра- 

2 варіанти 
етапу 1пт 

Варіант 1. Подолання критич-
них інфраструктурних проблем 
без очікування взаємодії з 
ОРДЛО, передбаченої етапом 

2ур   

Варіант 2. Відкладання вирі-
шення деяких критичних ін-
фраструктурних проблем до 
початку взаємодії із ОРДЛО 
відповідно до етапу 2ур   

Х 
3 варіанти 
етапу 2ур 

Варіант 1. Припинення 
збройного конфлікту на 
умовах Мінських домов-
леностей 

Варіант 2. Припинення 
збройного конфлікту з ураху-
ванням вимог української 
сторони 

Варіант 3. Припинення збройного 
конфлікту із залученням миротвор-
чих сил 

= 6 варіантів 
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структурних та інших внутрішніх проблем, що ви- 
никли саме в результаті збройного конфлікту.  

Очевидно, що виконання місії Стратегії в частині 
перетворення підконтрольних територій на зразкові 
диктує за необхідне вирішення на першому етапі — 1пт 
найгостріших структурно-економічних проблем субре-
гіонів і підконтрольних територій Донецької і Луган-
ської областей у цілому. 

Перелік таких проблем, що випливають з аналізу 
стану територіального розмежування, що відбулося в 
Донбасі, формує зміст найкритичніших завдань, які 
потребують вирішення ще в існуючих умовах стану 
конфлікту.  

Перелік цих проблем, необхідних завдань та ре-
зультатів їх вирішення на етапі 1пт Стратегії реінтег-
рації Донбасу приведемо в табл. 1.  

Таблиця 1 
Проблеми, завдання і результати їх вирішення на етапі 1пт розвитку 

підконтрольних територій Донбасу 
Субрегіони,  

області, території 
Інфраструктурні та інші критичні 

внутрішні проблеми 
Завдання щодо

вирішення проблем
Результати вирішення 
проблем розвитку

1 2 3 4
СУБ1 Відірваність залізничної гілки Кінд-

рашівська-Нова — Лантратівка від 
загальної мережі Укрзалізниці, що 
перешкоджає завезенню вугілля з не-
підконтрольної території до єдиної в 
Луганській області ТЕС у м. Щастя, 
а також сполученню мешканців суб-
регіону з іншими регіонами України

1. Варіант з двох: а) побудова но-
вої залізничної гілки приблизним 
напрямком Старобільськ — Ру- 
біжне; б) відновлення сполучення 
Старобільськ — Куп’янськ — 
Харків через територію РФ (про-
тяжністю біля 30 км) 

Налагодження залізнич-
ного сполучення між суб-
регіоном СУБ1 й іншими 
регіонами України із сут-
тєвим збільшенням дохо-
дів Укрзалізниці 

2. Вирішення питання легалізації 
залізничного постачання вугілля 
до ТЕС в м. Щастя через терито-
рію ОРЛО 

Забезпечення стабільної 
роботи єдиної в Луганської 
області ТЕС в м. Щастя   

СУБ2 Вкрай низька завантаженість та 
практичне припинення діяльності 
багатьох промислових підприємств, 
які є основним джерелом місцевих 
доходів міст і селищ, і що спричиняє 
значну міграцію населення для ро-
боти в інших регіонах України та за 
кордоном, у тому числі, у Російській 
Федерації (РФ)     

Розробка і запровадження про-
грами державного замовлення 
підприємствам Луганської облас-
ті виробництва широкої номенк-
латури продукції замість імпорт-
ної. Відновлення роботи місто- 
утворюючих підприємств, спри-
яння збільшенню завантаження 
діючих 

Стимулювання розвитку 
економічного потенціалу, 
збільшення надходжень до 
місцевих бюджетів. 
Підвищення зайнятості 
населення, залучення тру-
дових ресурсів сусідніх 
субрегіонів, зменшення 
еміграції 

Луганська область 
(СУБ1 і СУБ2) 

1. Відірваність енергосистеми області 
від Об’єднаної енергетичної системи 
України 

Завершення введення до дії елек-
тричної підстанції «Кремінська»   

З’єднання енергосистеми 
Луганської області з Об'єд-
наною енергосистемою 
України 

2. Вкрай незадовільний стан автомо-
більних доріг, що перешкоджає пере-
міщенню мешканців і товарів усере-
дині області та із іншими регіонами 
України 

Запровадження програми будів-
ництва і ремонту доріг в Луган- 
ської області протяжністю в 3- 
4 рази більше запланованого на 
2020-2021 роки  

Різке зростання обсягів па-
сажирського і вантажного 
сполучення як умови ін-
тенсифікації економічної 
діяльності в області   

3. Наявність лише одного пішого і 
відсутність жодного автомобільного 
КПВВ на лінії розмежування з не-
підконтрольними окремими райо-
нами Луганської області (ОРЛО)   

Відкриття протягом 2020 року ав-
томобільних КПВВ у містах Зо-
лоте і Щастя 

Спрощення перетину на-
селенням лінії розмежу-
вання, стимулювання реін-
теграції громадян ОРЛО до 
українських умов  

СУБ3 1. Вкрай низька завантаженість та 
практичне припинення діяльності 
багатьох промислових підприємств, 
які є основним джерелом надход-
жень до місцевих доходів, що спри-
чиняє міграцію населення для ро-
боти в інших регіонах України та за 
кордоном, у тому числі у РФ 

Розробка і запровадження Урядо-
вої програми державного замов-
лення підприємствам Донецької 
області на виробництво широкої 
номенклатури продукції замість 
імпортної 

Стимулювання розвитку 
економічного потенціалу, 
збільшення надходжень до 
місцевих бюджетів. Підви-
щення зайнятості насе-
лення, зменшення емігра-
ційних тенденцій 

2. Відірваність ТЕС та інших про-
мислових об’єктів від місць їх тради-
ційного забезпеченням вугіллям і си-
ровиною з непідконтрольної терито-
рії Донбасу  

Вирішення питань легалізації по-
стачання вугілля й сировини з 
підприємств непідконтрольної 
території ОРДО 

Підвищення ефективності 
роботи промислових підп-
риємств 

СУБ4 1. Відсутність зручного і потужного 
залізничного сполучення м. Маріу-
поля з іншими регіонами України і 
північчю Донецької області, що пе-
решкоджає ефективним вантажним і 
пасажирським перевезенням 

Розбудова й вдосконалення існу-
ючої залізничної інфраструктури 
для забезпечення потужного спо-
лучення м. Маріуполь з іншими 
регіонами України в обхід Доне-
цька 

Підвищення ефективності 
роботи Маріупольського 
економічного вузла, по-
кращення соціальних умов 
життя 

2. Відірваність системи постачання 
води до м. Маріуполь від раніше єди-
ної системи постачання води Сівер-
ського Донця 

Розробка механізму узгодження 
використання води й системи во-
допостачання спільно з ОРДО  

Гарантування стабільності 
і якості водопостачання до 
м. Маріуполь 
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Закінчення табл. 1 
1 2 3 4

3. Високий рівень екологічної небез-
пеки м. Маріуполя і прилежної до 
нього рекреаційної території 

Розробка й впровадження заходів 
покращення екологічного стану в 
м. Маріуполь 

Покращення екологічного 
стану в м. Маріуполь. 
Створення умов віднов-
лення рекреаційної зони 
поблизу м. Маріуполь

Донецька область 
(СУБ3 і СУБ4) 

Відсутність прямого залізничного і 
обмеженість автомобільного сполу-
чення між північчю і півднем області 

Розробка і впровадження Про-
грами покращення залізнично-
автомобільного сполучення між 
північчю і півднем області в обхід 
Донецька

Покращення умов еконо-
мічного співробітництва в 
промисловій і аграрній 
сфері усередині Донецької 
області  

Підконтрольні те-
риторії Донбасу в 
цілому   

1. Наявність гострих проблем призу-
пинення роботи вугільних шахт, за-
боргованості оплати праці шахтарів, 
занепад шахтарських міст і містечок

Розробка й запровадження ком-
плексної програми ефективного 
використання вугілля, заванта-
ження вугільних шахт і оплати 
праці шахтарів на основі раціона-
льних рішень в системі енерге- 
тичного ринку України стосовно 
регулювання цін на енергоносії 
виключно в інтересах держави  

Відновлення працевлашту-
вання і виплати заробітної 
плати шахтарям 

2. Низька спроможність раніше ство-
рених об’єднаних територіальних 
громад (ОТГ), які залишаються згід-
но з опублікованим проєктом Плану 
завершення децентралізації в 2020 
році  

Розробка заходів щодо перегляду 
рішень з утворення ОТГ з низь-
кою спроможністю 

Підвищення спроможності 
ОТГ, зокрема, в частині 
заробітку ними власних 
коштів у розрахунку на од-
ного мешканця  

Зміст проблем, завдань з їх виконання й очікува-
них результатів на етапі 2пт Стратегії відрізняється но-
вою якістю стану відношень між підконтрольною та 
непідконтрольною територіями, яка досягається в ре-
зультаті припинення збройної фази конфлікту. Ос- 
новною ціллю розвитку підконтрольних територій на 

етапі 2пт є вивести їх на рівень зразкових як для Ук-
раїни в цілому, так і для непідконтрольних територій, 
що повинно стати окремим фактором підвищення 
привабливості процесу реінтеграції. Основні завдання 
й результати їх вирішення на даному етапі предста-
вимо в табл. 2. 

Таблиця 2 
Завдання й результати їх вирішення на етапі 2пт розвитку підконтрольних територій 
Завдання з розвитку підконтрольних територій

Донбасу з метою підвищення їхнього 
соціально-економічного стану до зразкового рівня

Результати у вигляді якісних змін 
соціально-економічного стану  
підконтрольних територій

1. Вирішення комплексу гуманітарних проблем, що виникли в період
збройної фази конфлікту: 
— збільшення кількості КПВВ і послаблення пропускного режиму перети-
нання через КПВВ, зокрема, шляхом заміни пропусків СБУ паспортами 
громадян; 
— відміна Довідок внутрішніх переміщених осіб (ВПО); 
— визнання документів, виданих громадянам України на території ОРДЛО 
у період до початку конфлікту; 
 — спрощення процедури соціальних виплат та пенсій мешканцям ОРДЛО

Покрашення соціально-гуманітарних 
умов життя громадян України на тери-
торії ОРДЛО.  
Посилення чинників інтегрування на-
селення ОРДЛО до українського сус-
пільства 

2. Відновлення пасажирського залізничного сполучення міст Донецька і
Луганська з іншими регіонами України. Відновлення автомобільного спо-
лучення між містами підконтрольної та непідконтрольної територій лега-
льними перевізниками  

Покрашення умов пасажирського спо-
лучення. Збільшення доходів Укрза-
лізниці і автотранспортних компаній, 
відрахувань до місцевих бюджетів 

3. Розробка й започаткування реалізації програми розвитку депресивних
міст і селищ (таких як Привілля, Новодружеськ, Українськ), а також міст 
і селищ, постраждалих від бойових дій протягом конфлікту (Авдіївка, Ща-
стя, Золоте, Гірське, Станиця Луганська та ін.)  

Відновлення життєвої інфраструктури, 
створення робочих місць і підвищення 
добробуту мешканців міст і селищ  

4. Запровадження програми розмінування територій, прилеглих до зони
бойових дій  

Покращення гуманітарних умов життя 
людей

5. Продовження інтенсивного будівництва автодоріг, пілотне врегулю-
вання фінансової відповідальності їх користувачів за нанесене пошко-
дження доріг  

Створення пілотного проєкту береж-
ливого відношення до автомобільних 
доріг з фінансовою відповідальністю за 
їхнє пошкодження 

6. Запровадження заходів щодо зменшення негативного впливу 2-го рівня
реформи системи охорони здоров’я на існування й ефективність медичних 
закладів 

Покращення охорони здоров’я насе-
лення 

Основні завдання етапу 3пт реінтеграції Донбасу, 
що випливають з прийняття рішення щодо відміни 
економічної блокади, введеної в 2017 році проти під-
приємств в ОРДЛО, які працювали в законодавчому 

полі України і здійснювали всі види платежів до бюд-
жету України та небюджетних органів, приведено в 
табл. 3. 
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Таблиця 3 
Завдання й результати їх вирішення на етапі 3пт розвитку 
підконтрольних територій Донецької і Луганської областей 

Завдання з розвитку підконтрольної території Донбасу при відміні економічної 
блокади підприємств ОРДЛО, що працювали за умов українського законодавства

Результати припинення 
економічної блокади 

1. Відновлення легальних постачань вантажів між підприємствами підконтрольної
території і ОРДЛО через лінію розмежування, припинення нелегального поста-
чання вантажів через РФ. 
2. Відновлення виробничих ланцюжків між підприємствами в ОРДЛО і в решті
України. 
3. Відновлення експортного постачання продукції підприємств в ОРДЛО через
морський порт Маріуполя. 
4. Розробка програми відновлення роботи Лисичанського нафтопереробного за-
воду (НПЗ) на основі домовленості з власниками та ін. 

Значне зростання економіч-
ного потенціалу підконтроль-
ної території і обсягів вироб-
ництва, збільшення відраху-
вань до держаного і місцевих 
бюджетів. Збільшення кілько-
сті робочих місць і підви-
щення завантаженості підпри-
ємств 

Основні завдання етапу 4пт реінтеграції Донбасу 
випливають з прийняття рішень щодо остаточного по-
літичного врегулювання стану ОРДЛО в Україні і по-
винні містити весь комплекс урегулювання протирічь 
в системі економічних, юридичних, гуманітарних від-
носин між підконтрольною і непідконтрольною тери-
торіями.  

Висновки. Викладення проблеми розроблення 
стратегії реінтеграції Донбасу у вигляді трьох процесів, 
етапи яких поєднані між собою логікою ходу полі-
тико-дипломатичного врегулювання збройного конф-
лікту в Донбасі, надає можливості концентрації і роз-
поділу сил і засобів в межах кожного етапу, ознаки 
початку й закінчення якого мають однозначне визна-
чення. Прийняття такого підходу розробниками дер-
жавної Стратегії реінтеграції Донбасу допомогло би 
визначити завдання з негайних структурно-економіч-
них перетворень, які є актуальними вже впродовж на-
явного стану збройного конфлікту. Це одночасно 
сприяло би розробці і втіленню поставленого завдання 
з економічного розвитку підконтрольних територій 
Донецької і Луганської областей з метою перетво-
рення їх у зразкові, особливо, з урахуванням необхід-
ності підвищення їх привабливості в процесі подаль-
шої реінтеграції непідконтрольних територій. Викла-
дені найгостріші вузли структурно-економічних про-
блем регіону можуть бути використані у якості пропо-
зицій до технічного завдання на розробку державної 
стратегії економічного відновлення підконтрольної те-
риторії Донбасу, як складової загальної стратегії його 
реінтеграції. 
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СТРАТЕГУВАННЯ В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ: 
ВИКЛИКИ СЬОГОДЕННЯ ТА НАУКОВО-ЕКСПЕРТНІ ПЛАТФОРМИ 

«Сильна держава – це пріоритети безпеки. Не лише 
політичної, але й економічної, санітарної, харчової… 
Сильна держава – це не гонитва за збагаченням, а насам-
перед успішні стратеги та переможні стратегії». Філіпп Дюруа 

«Зараз надзвичайно важливо, щоб не олігархи готу-
вали нам наступний президентський вибір. Треба вкла-
дати в молодь, яка має іншу свідомість, бо народилися в 
незалежній країні. Надзвичайно важливим є знання істо-
рії та розуміння процесів, адже багато людей не розумі-
ють, що діється в світі, отримуючи спрощену інформа-
цію, хочуть елементарних відповідей на надскладні пи-
тання. Чи бачили ми боротьбу стратегій і конкуренцію 
візій щодо майбутнього України? Треба мати чітке ба-
чення, що Україна буде геополітичним гравцем, країною 
стартапів, розвивати космічний потенціал, ми маємо 
бути в клубі інтелектуальних держав. Ганна Гопко 

Постановка проблеми. Процес реформування сус-
пільної системи України знаходиться в досить супе- 
речливому і незавершеному стані, тому необхідно зо-
середити зусилля для пошуку шляхів його розумної 
організації в умовах сучасної нестабільності. У сучас-
них умовах впливу мейнстрімних трендів «глобаліза-
ції-регіоналізації-децентралізації» для країни важливо 
визначити пріоритетні напрями стратегування роз- 
витку на всіх рівнях національної економіки [1-6].  

Сучасна суверенна держава як найвища форма 
політичної організації суспільства пройшла довгу істо-
ричну еволюцію і виконує низку важливих функцій. 
Не вдаючись у теорію питання, зосередимо увагу на 
ролі сучасної держави в умовах, коли його населення 
виявляється в екстремальній ситуації. Відповідно до 
конституційних норм, турбота про збереження і під- 
тримку прав і свобод своїх громадян, а також забезпе-
чення національної безпеки — її головна функція. 
Отже, держава завжди повинна виступати в ролі га- 
ранта суспільного блага. В іншому випадку в кризових 
умовах анархо-індивідуалістичний принцип «рятуйся, 
хто може» стає основним для його громадян. 

Спроєктуємо ці постулати на ситуацію, в якій 
опинився сучасний світ з весни 2020 року. Політичну 
багатоманітність держав ускладнює вирішення цього 
важливого завдання. Крім того, в сучасному світі діє 
велика кількість утворень, що не володіють державним 
суверенітетом: міжнародні урядові та неурядові орга- 

нізації, транснаціональні корпорації, різного роду асо-
ціації, рухи, фонди та спілки. При цьому не можна не 
враховувати їх участі та впливу в світовій політиці, 
особливо в настільки критичний для людства час. Всі 
ми є свідками прояву коронавірусної пандемії і реакції 
на неї окремих держав. 

Цілком слушною з цього приводу є думка завіду-
вача кафедри глобальних і регіональних систем Ди- 
пломатичної академії України при МЗС С.О. Шергіна: 
«Оскільки інтелектуальний потенціал в Україні поки 
все ще залишається на досить високому рівні, екс- 
пертне і наукове співтовариство зобов'язане визначити 
парадигму і шляхи реалізації стратегій на всіх рівнях 
національного розвитку в умовах коронавірусної пан-
демії. Зрозуміло, що розраховувати доведеться одно- 
часно на власні сили і на допомогу з боку глобальних 
структур — МВФ, Світового банку, ЄС, ООН, ВООЗ  
і НАТО. У цьому контексті особливого значення на-
буває питання, яким стане українська держава після 
коронавірусної пандемії, в т.ч. в результаті викорис-
тання наданої міжнародної допомоги. 

Політичні режими можуть відрізнятися в рамках 
класичних типів: демократія — авторитаризм — тоталі-
таризм. В умовах українських політичних традицій  
і реалій форми правління також варіюються: парла- 
ментська республіка, президентська республіка або 
змішана форма. Не виключаються наступні радикальні 
форми організації влади: як, наприклад, поліцейське  
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і воєнізоване (хунта) правління; і навпаки, існує по- 
тенційна можливість трансформації держави в грома-
дянське суспільство або перетворення його в «сервіс-
ний центр» по обслуговуванню олігархів на централь-
ному, регіональному та кланово-галузевому рівнях. В 
цілому ризик перетворення демократичної республіки 
(переважна більшість держав світу) в умовах надзви-
чайної ситуації в тоталітарну або олігархічну державу 
досить високий. 

Міжнародне співробітництво як форма відносин 
між державами в принципі не знає кордонів і цивілі-
заційних обмежень. Надання допомоги з боку «тоталі-
тарного» Китаю демократичним країнам Європи  
(і, зокрема, Україні) служить яскравим прикладом 
міжнародної солідарності, в тому числі і на засадах 
міжнародно-державно-приватного партнерства. Гово-
рити про фактори «зовнішнього управління» і про 
«особливі інтереси» держав-донорів навряд чи нині, на 
тлі коронавірусної пандемії, доречно. Країни і народи 
позитивно сприймають надання міжнародної допо-
моги у будь-якій формі, а люди на рівні індивідуальної 
свідомості схвально ставляться до гуманних дій таких 
держав — незалежно від їх політичних режимів і масш-
табів національного багатства» [7].  

На перший план висувається завдання побудови 
системи стратегічного планування соціально-еконо- 
мічного розвитку, яка передбачає конкретне бачення 
майбутнього та інструментів його досягнення. Це ви-
магає розбудови системи стратегічного планування 
розвитку соціально-економічних систем всіх рівнів як 
самостійної гілки влади поруч та з безпосередньою 

взаємодією із законодавчою, виконавчою, судовою та 
інформаційною владою ЗМІ. 

Метою статті є обґрунтування пропозицій щодо 
посилення ролі стратегування регіонального та тери-
торіального розвитку на загальнонаціональному рівні, 
на рівні регіону й громади в умовах глобалізації та  
європейської інтеграції. 

Виклад основного матеріалу. Останній рік для Ук-
раїни ознаменувався впровадженням на практиці но-
вої державної регіональної політики, що передбачає 
перехід від надмірно централізованої моделі та галузе-
вого «низхідного» підходу до збалансованої багаторів-
невої системи управління регіональним розвитком. Як 
роз’яснюють та деталізують у роботі «нова регіональна 
політика передбачає ідентифікацію та активізацію досі 
незадіяних потенціалів розвитку (в межах макрорегіо-
нів, регіонів та мікрорегіонів) через інтегровані про- 
єкти розвитку, які плануються як «згори вниз», так  
і «знизу вгору», державні інвестиції у матеріальні і не-
матеріальні активи у вигляді проєктів «фізичної» та 
«м'якої» інфраструктури. Основний акцент змін поля-
гає у тому, щоб задіяти недостатньо реалізований по-
тенціал в усіх регіонах шляхом максимального залу-
чення до спільної роботи усіх важливих суб'єктів ре- 
гіонального розвитку» [8, c. 29].  

Система управління новою державною регіональ-
ною політикою передбачає інтегроване функціону-
вання основних складових політики: планування; фі-
нансування; реалізація; моніторинг та оцінювання; ін-
ституції (рис. 1). 

Рис. 1. Система управління новою державною регіональною політикою [8, с. 29] 

Запровадження нової моделі, а тим паче застосу-
вання нових інструментів, є викликом сьогодення, 
оскільки патерналістський підхід до реалізації регіо- 
нальної політики на засадах вертикально побудованих 
інструментів вирівнювання себе вичерпав. Натомість 
передбачається, що нова регіональна політика орієн-
тована на секторально-територіальний підхід у плану-
ванні, коли звертається увага не стільки на адмініст-
ративно-територіальну одиницю, як на проблеми, які 
існують у рамках аналогічних типів територій. Плану-
вання розвитку буде здійснюватись на засадах інтегро-
ваного підходу з фокусуванням на певних типах тери-
торій. Особливістю нової державної регіональної по- 
літики є зв'язок між стратегічними просторовим пла- 

нуванням — адже генеральна схема планування тери-
торії України повинна стати невід'ємною частиною 
ДСРР, як і схеми планування території відповідних 
областей мають стати невід'ємною частиною регіона-
льних стратегій розвитку цих областей [9, с. 11]. Гене-
ральний директор Директорату регіонального роз- 
витку Міністерства розвитку громад та територій Ук-
раїни Олена Бойко на Всеукраїнській нараді з актуа-
льних питань формування та реалізації державної ре-
гіональної політики (19-20 грудня 2019 р., м. Львів) 
представила порівняння окремих аспектів «традицій-
ної державної регіональної політики» та «нової дер- 
жавної регіональної політики» (табл. 1). 
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Таблиця 1 
Державна стратегія регіонального розвитку — 2027.  

Порівняння окремих аспектів регіональної політики різних періодів [10] 

ТРАДИЦІЙНА ДЕРЖАВНА 
РЕГІОНАЛЬНА ПОЛІТИКА 

НОВА ДЕРЖАВНА  
РЕГІОНАЛЬНА ПОЛІТИКА 

ОБ’ЄКТИ ПОЛІТИКИ Проблемні території задекларо-
вані у якості об’єктів політики, 
але де-факто допомоги не 
отримували 

Проблемні території та точки зростання.
Адміністративно-територіальні одиниці та 
функціональні типи територій (макро- та 
мікро- регіони) 

ПІДХІД ДО ПЛАНУВАННЯ Домінування секторально-ві-
домчого підходу, який не вра-
ховує специфіку різних типів 
територій країни 

Визначення адміністративно-територіаль-
них та функціональних типів територій 
(точки зростання та проблемні макро/ 
мікро регіони) та планування їх розвитку 
на засадах інтегрованого / мультисектора-
льного підходу «згори вниз» та «знизу 
вгору» 

ТИПИ ПРОЄКТІВ Субсидії і державна допомога 
переважно на створення 
об’єктів «твердої» інфраструк-
тури 

Державні інвестиції у матеріальні та нема-
теріальні активи у вигляді «твердих» та 
«м’яких» розвиткових проєктів на основі 
якісної діагностики потенціалів та проблем 
регіонів та різних типів функціональних те-
риторій  

СУБ'ЄКТИ ФОРМУВАННЯ 
ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ПОЛІТИКИ 

ЦОВВ, МОВВ Різні рівні врядування (центральний, ре-
гіональний, місцевий), неурядові організа-
ції  

АГЕНЦІЇ РЕГІОНАЛЬНОГО 
РОЗВИТКУ (АРР)  

Становлення АРР як суб’єктів 
регіональної політики  

АРР стають реальними суб’єктами регіона-
льної політики 

ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОЇ 
ПІДТРИМКИ 

Допомога менш розвиненим 
регіонам через надання фінан-
сової підтримки  

Розбудова конкурентного регіону та функ-
ціональної території шляхом залучення усіх 
суб'єктів розвитку та використання потен-
ціалу ключових активів регіону/території 
як умови надання фінансової підтримки з 
державного бюджету  

ФІНАНСУВАННЯ Відсутнє цільове фінансування 
ДСРР та програм регіонального 
розвитку за виключенням про-
грами секторальної бюджетної 
підтримки у рамках виконання 
планів заходів з реалізації 
ДСРР 

Не менше 1/3 коштів ДФРР спрямовується 
на програми регіонального розвитку ДСРР, 
Уряд забезпечує міжвідомче фінансування 
інтегрованих програм регіонального роз-
витку ДСРР, які передбачають над-
ходження публічних коштів від кількох го-
ловних розпорядників бюджетних коштів  

ПРОСТОРОВЕ 
ПЛАНУВАННЯ 

Ігнорування документів про-
сторового планування (Генера-
льна схема, схеми планування 
регіонів, схеми планування 
громад) при реалізації держав-
них інвестиційних програм/за-
ходів 

Обов'язкове врахування документів про-
сторового планування (Генеральна схема, 
схеми планування регіонів, схеми плану-
вання громад) при реалізації державних ін-
вестиційних програм/заходів 

МІЖВІДОМЧА 
КООРДИНАЦІЯ 

Відсутня або дуже низький рі-
вень 

Уряд забезпечує належний рівень коорди-
нації, зокрема через Міжвідомчу координа-
ційну комісію з питань регіонального роз-
витку  

ІНСТИТУЦІЙНА 
СПРОМОЖНІСТЬ 
ОБЛАСНОГО РІВНЯ 
ВРЯДУВАННЯ  

Функція державного управ-
ління щодо стратегічного пла-
нування та впровадження про-
грам та проєктів регіонального 
розвитку втрачена   

Підвищені стандарти та кваліфікаційні ви-
моги щодо спроможності посадових осіб та 
інституцій на усіх рівнях врядування ефек-
тивно інвестувати публічні (державні) 
кошти 

ІНСТИТУЦІЙНА 
СПРОМОЖНІСТЬ РІВНЯ 
ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ 
ГРОМАДИ  

Інституційна спроможність ба-
зового рівня врядування на за-
родковому етапі 

Громади спроможні стратегічно планувати 
розвиток та ефективно управляти ресур-
сами для розвитку 

МЕХАНІЗМИ 
ВПРОВАДЖЕННЯ 

Відсутність механізму реалізації 
ДСРР через впровадження ін-
вестиційних програм регіо-
нального розвитку  

Плани заходів з реалізації на два періоди 
реалізації ДСРР, на 3 та на 4 роки.  
Інвестиційні програми регіонального роз-
витку. 
Конкурсний відбір проєктів регіонального 
розвитку 
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Незважаючи на наведені переваги, перед новою 
регіональною політикою України нині постала низка 
викликів, вирішення яких має принципове значення 
для досягнення її дієвості. 

По-перше, практичне втілення ключових позицій 
у формуванні регіональних стратегій розвитку зайняв 
доволі тривалий період, який складався з декількох 
етапів із зазначеним регламентом. По закінченню при-
значених строків, лише 17 областей України мають за-
тверджені регіональні стратегії розвитку на період до 

2027 року та плани заходів з їх реалізації на 2021— 
2027 роки (рис. 2). Ці дані свідчать, що лише 17 регі-
онів зможуть отримати фінансування з державного 
фонду регіонального розвитку у 2021 році. Як зазнача-
ють експерти, «питання взаємозв’язку проєктів, що 
отримують фінансування з ДФРР, із стратегіями та 
планами їх реалізації має принципове значення — адже 
це ключові складові алгоритму впровадження нової 
державної регіональної політики в Україні» [8]. 

Рис. 2. Стан затвердження регіональних стратегій розвитку до 2027 року  
та плану заходів з їх реалізації на 2021-2023 роки станом на квітень 2020 року [8, с. 28] 

По-друге, за підсумками Директорату регіональ-
ного розвитку Міністерства розвитку громад та тери-
торій України проблемними питаннями реалізації ре-
гіональних стратегій є [11, с. 8]: невідповідність назви, 
структури, змісту, періоду дії окремих регіональних 
стратегій та планів заходів вимогам законодавства; не-
достатнє залучення зацікавлених сторін до процесу  
розроблення, реалізації, моніторингу стратегій та пла-
нів заходів; незабезпеченість виконання більшості  
завдань регіональних стратегій розвитку відповідними 
фінансовими ресурсами; надмірна деталізація техніч-
них завдань на проєкти регіонального розвитку. 

По-третє, відсутність системного підходу на усіх 
рівнях регіонального розвитку. Насамперед, це стосу-
ється розробки та реалізації стратегій розвитку об’єд-
наних територіальних громад. Правовий статус цих 
стратегій з позиції органів місцевого самоврядування 
залишається не визначеним, оскільки у Законі Ук- 

раїни «Про місцеве самоврядування в Україні» та За-
коні України «Про добровільне об’єднання територі- 
альних громад» про стратегію розвитку громади взагалі 
не йдеться. У п. 2 статті 16 Закону України «Про за-
сади державної регіональної політики» встановлено 
механізм розроблення регіональних стратегій, де за-
значено, що «міські, селищні, сільські ради можуть  
розробляти та затверджувати з урахуванням Державної 
стратегії регіонального розвитку України стратегії  
розвитку міст, селищ та сіл». Визначення ж самої стра-
тегії об’єднаної територіальної громади надається 
тільки в «Методичних рекомендаціях щодо форму-
вання і реалізації прогнозних та програмних докумен-
тів соціально-економічного розвитку об’єднаної тери-
торіальної громади», однак у тексті документу йдеться 
лише про те, як розробляти програми соціально-еко-
номічного розвитку. Як наслідок стратегії розвитку 
об’єднаних територіальних громад не сприймаються 
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як обов’язкові документи стратегічного розвитку. Про 
це свідчать результати дослідження, що проведені у 
рамках проєкту «Як Угода про асоціацію з ЄС впливає 
на сільські громади» [12]. За результатами проєкту 
проаналізовано стратегічні документи 79 сільських 
ОТГ Івано-Франківської, Львівської та Рівненської 
областей та виявлено такі проблеми: 

— відсутність залежності між часом створення 
сільських громад та наявністю стратегічних докумен-
тів. Тобто «майже половина громад, утворених 4-5 ро-
ків тому, функціонують без стратегій розвитку, а від- 
повідно без чіткої візії і суспільного розуміння спосо-
бів її досягнення» [12]; 

— неефективність моделі програмно-цільового 
управління в основі планування соціально-економіч-
ного розвитку громади, адже «держава здійснює фі-
нансову підтримку добровільного об’єднання терито-
ріальних громад сіл, селищ, міст і приєднання до 
об’єднаних територіальних громад шляхом надання 
об’єднаній територіальній громаді коштів у вигляді  
субвенцій на формування відповідної інфраструктури 
згідно з планом соціально-економічного розвитку та-
кої територіальної громади. Однак цей механізм не ви-
конує своїх функцій, адже практично неможливо 
знайти програми, цілі яких були б досягнуті» [12];  

— відсутність довгострокового розвитку громади. 
«Програми соціально-економічного розвитку не вико-
нують своєї основної функції — планування серед- 
ньострокового і довгострокового розвитку громади, 
оскільки половина усіх програм розробляється лише 
на 1 рік» [12]. 

Щодо вирішення третьої проблеми Міністерство 
розвитку громад та територій України у квітні 2020 
року підготувало проєкт Закону України «Про вне-
сення змін до Закону України «Про засади державної 
регіональної політики», де запровадять обов’язкове 
розроблення сільськими, селищними, міськими ра-
дами стратегій розвитку громад і забезпечать поси-
лення зв’язку між Державною стратегією регіональ-
ного розвитку, регіональними стратегіями розвитку та 
стратегіями розвитку територіальних громад [8, с. 29]. 

У рамках імплементації європейських управлін- 
ських моделей в українську практику постає питання 
посилення ролі стратегування регіонального та тери-
торіального розвитку на загальнонаціональному рівні, 
на рівні регіону й громади. Крім того, в умовах глоба-
лізації та загострення конкуренції між провідними 
країнами світу в політичній, економічній, інновацій-
ній та інших сферах перед країнами зростають ви-
клики і загрози опинитися у низці неконкурентоспро-
можних країн з залежною економікою і обмеженим 
суверенітетом. Україна перебуває на шляху переходу 
від сировинної економіки до інноваційної, яку необ-
хідно розглядати як парадигму переходу до неоіндуст-
ріального розвитку (табл. 2). 

Тому необхідно забезпечити кардинальну зміну 
соціокультурної ситуації в країні, в першу чергу,  
сформувати прошарок відповідних керівників і вико-
навців (стратега(-ів)), що здатні висувати і передавати 
вищі цілі держави і суспільства.  

Як зазначає доктор філософських наук, заснов-
ниця U.World Foundation Світлана Хутка для сприй-
няття України як повноцінного актору на світовій 
арені та залучення її у глобальні партнерства необхідна 
«наукова, технологічна і економічна публічна дипло-
матія — це ті три кити, на яких потрібно будувати 

представлення інтересів України у світі, це може ви-
вести нас на інший рівень сприйняття. Без цього ми, 
фактично, випадаємо зі світового контексту». «Ми бу-
демо й далі позиціонувати себе як велика країна з над-
дешевими ресурсами чи займатимемося інвестиціями 
у наукову дипломатію? Ми будемо коли-небудь серед 
країн, котрі визначають рамки політики розвитку  
штучного інтелекту, чи тільки копіюватимемо ідеї? Ми 
розвиваємо аерокосмічну галузь на так само поваж-
ному інженерно-науковому фаховому рівні як провідні 
країни чи зводимо на маргінес? Немає проблеми, щоб 
співпрацювати з МІТ, Гарвардом та Стенфордом, якби 
була стратегічна рамка, яка давала б бачення, як це 
робити. А для цього потрібні люди, котрі думають поза 
звичними для нашого досвіду рамками. І на цій стадії, 
на мій погляд, саме наукова дипломатія є точкою 
опори для того, щоб змінити ставлення до України й 
підтримувати її позитивний імідж» [13].   

Ініціативною групою фахівців запропоновано 
«Концептуальний проект ІнАваційної Конституції Ук-
раїни», де позиція стратега закріплена за однією лю-
диною, яка має стратегічний рівень компетентності та 
забезпечує розробку, затверджує та забезпечує реаліза-
цію стратегічних рішень та стратегій [14].  

Заслуговує на увагу законопроєкт України «Про 
державне стратегічне планування» як спроба запрова-
дити на законодавчому рівні стратегічне планування, 
розроблений ще у 2011 році, але й так не прийнятий 
[15]. Законопроєктом визначається перелік документів 
державного стратегічного планування розвитку країни 
на довго-, середньо- та короткостроковий періоди, їх 
зміст, основні стадії розроблення, реалізації та моні-
торингу (оцінки виконання), повноваження органів 
державної влади та органів місцевого самоврядування 
у сфері державного стратегічного планування. У час-
тині 3 цього законопроєкту розкриваються повнова-
ження учасників державного стратегічного плану-
вання. Основними учасниками державного стратегіч-
ного планування є Президент України, Верховна Рада 
України, Кабінет Міністрів України, Національний 
банк України, міністерства та інші центральні органи 
виконавчої влади, Верховна Рада Автономної Респуб-
ліки Крим, Рада міністрів Автономної Республіки 
Крим, місцеві органи виконавчої влади та органи міс-
цевого самоврядування, Національна академія наук 
України, суб’єкти господарювання. Але у законопро- 
єкті відсутня інформація щодо стратегування як само-
стійної владно-управлінської гілки.  

У ході наших досліджень, ми дійшли висновку, 
що процес стратегування є багатомірним та багатови-
мірним, а також потребує формування відповідного 
вертикального та горизонтального рівнів у якості са-
мостійної владно-управлінської гілки. Вона повинна 
формуватися як мережева структура — науково-екс- 
пертна платформа стратегування за участю владно-
управлінських, бізнес-структур та експертного спів- 
товариства від національного до місцевого рівнів  
(рис. 3). 

Науково-експертна платформа стратегування є 
комунікаційним майданчиком для налагодження вза-
ємодії і концентрації зусиль органів влади, суб’єктів 
господарювання, науки та громадянського суспіль- 
ства. 

Вибір рівнів пропонується здійснювати у відпо-
відності з новою статистичною класифікацією терито-
рій країни на основі європейського досвіду, адапто- 
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вану до особливостей територіального розвитку регіо-
нів країни з різним економічним потенціалом і гео- 
графічним розташуванням. В ЄС використовується 
єдина класифікація NUTS (Nomenclature of Territorial 
Units for Statistics). Відповідно до цієї класифікації те-
риторії підрозділяються послідовно на відповідні ре- 
гістри: три регіональні (NUTS-1, NUTS-2, NUTS-3) 
і два місцеві (NUTS-4 (LAU-1), NUTS-5 (LAU-2) рівні 
[17-20]. Впровадження єдиної класифікації NUTS є 
одним із важливих інструментів європейської інтегра-
ції. Експертне середовище підтверджує, що ведення 
системи NUTS надасть можливість забезпечити уніфі-
ковану, прозору й ефективну модель статистичного 
моніторингу і на основі цього реалізувати гнучку ре- 
гіональну політику [21, с. 43; 22; 23]. Це актуалізується 
і в рамках нової регіональної політики, де одним із 
завдань зазначено «розвиток державної статистики на 
регіональному та територіальному рівнях» [10].  

Для формування ефективних інститутів розвитку 
і моніторингу їх функціонування запропоновану сис-
тему стратегічного планування необхідно, починаючи 
з макрорегіонального рівня, доповнити корпораціями 
випереджаючого розвитку. Пропонується сформувати 
Корпорації випереджаючого розвитку макрорегіонів 
(економічних районів), Корпорації випереджаючого 
розвитку областей, Корпорації випереджаючого роз-
витку міста та об’єднаних територіальних громад [24-
27]. При Корпораціях випереджаючого розвитку необ-
хідно створити мережу Фондів регіонального роз- 
витку:  

— фонди виробничого розвитку — для фінансу-
вання проєктів в індустріальних парках, регіональних 
і місцевих кластерів та регіональних «точок зрос-
тання», формування фінансової інфраструктури;  

—  фонди інноваційного розвитку — для фінансу-
вання проєктів в бізнес-інкубаторах, наукових і техно-
логічних парках, науково-дослідних і дослідно-кон- 
структорських робіт пріоритетних середньострокових 
науково-технічних напрямів районів, областей, міст, 
громад;  

— фонди соціального розвитку — для фінансу-
вання проєктів розвитку освіти (середньої, вищої, спе-
ціальної), охорони здоров’я, рекреації, туризму, жит-
лово-комунального господарства;  

— екологічні фонди — для фінансування про- 
єктів, що пов’язані з охороною і покращенням до-
вкілля.  

Щодо формування самої стратегії, то довгостро-
кова стратегія держави на 25-30 років має характер 
більш загального плану. У цьому випадку уряду при 
формуванні своєї стратегії доцільно спиратися на  
циклічну теорію «довгих хвиль» М.Д. Кондратьєва (25-
30 років, це 1/2 довгої хвилі Кондратьєва). Існування 
циклів Кондратьєва (довгих хвиль) тісно пов'язане з 
нелінійністю технологічного, економічного, соціаль-
ного і політичного розвитку, перш за все, зі зміною 
домінуючих технологій [28]. Кожен цикл Кондратьєва 
характеризується розвитком і домінуванням певного 
набору технологій — технологічного укладу. При 
цьому зародження нового технологічного укладу по-
чинається в ході низхідної хвилі попереднього циклу 
Кондратьєва, а його розвиток і поширення відбува-
ється під час висхідної хвилі наступного циклу. Однак 
потім під час знижувальної хвилі цього циклу розвиток 
технологічного укладу, що затвердився сповільню-
ється, стикаючись з економічними і соціальними об-
меженнями, викликаними обмеженістю ринків і недо-
статньою ефективністю виробництва. Відбувається по-
ступове вичерпання технологій та інститутів, які домі-
нували раніше, що створює умови для розвитку нового 
набору провідних інноваційних технологій. Щодо 
стратегії технологічного ривку, то завданням довго-
строкових стратегій на всіх рівнях управління країни є 
чітке визначення технологічних напрямків (галузей), 
де можливе конкурентоздатне лідерство в утриманні 
існуючих та відкритті й заповненні нових ринків. У 
сучасних умовах це отримало назву смарт (розумної) — 
спеціалізації. 

Виходячи з мінливого середовища сьогодення, 
директива тривалого горизонту планування на 25- 
30 років вимагає доповнення середньостроковими (5-
7 років) та короткостроковими (2-3 роки) інструмен-
тами планування. Головна причина полягає в тому, що 
цілі змінюються в міру просування по довгостроковій 
траєкторії розвитку, а тому слід скоординувати полі-
тику відносно часового лагу 5-річних електоральних 
каденцій центральних та регіональних органів влади, а 
також місцевого самоврядування й повноважень чи-
новників адміністрації та депутатів (5 років). З ураху-
ванням основних пріоритетів реалізації стратегій та 
політик на всіх рівнях доцільно розробляти коротко-
строкові 2-3-річні з визначеними конкретними джере-
лами фінансування заходів програми для вирішення 
найбільш комплексних проблем розвитку регіонів 
(табл. 3).  

Таблиця 3 
Формування документів стратегічного характеру з урахуванням часових лаг прогнозування 

СТАТУС ДОКУМЕНТА ГОРИЗОНТ ПЛАНУВАННЯ 

Стратегія — визначення на низхідній хвилі — ядра нового тех-
нологічного укладу, потенційні переваги у порівнянні з попе-
реднім; на висхідній хвилі — уточнення ядра нового укладу, 
ключові чинники успіху 

25-30 років (1/2 довгої хвилі Кондрать-
єва) 

Політика — визначення основних пріоритетів реалізації страте-
гії на строк обрання органів влади та місцевого самоврядування

5 років (термін каденції органів влади та 
місцевого самоврядування) 

Програма — інструмент реалізації пріоритетів та напрямів полі-
тики 

3+2 роки (конкретні заходи з реалізації 
політики з визначеними джерелами фі-
нансування) 

Основою короткострокових (2-3-річних) програм 
повинні стати проєкти на засадах міжнародно-пуб- 
лічно-приватного партнерства. Публічно-приватне 
партнерство перетворюється в інструмент взаємної  

експертизи: бізнес оцінює суспільну затребуваність 
проєкту і комерційну вигідність його виконання, а 
влада — обґрунтованість його реалізації та ціни товару 
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(послуги) для населення. Міжнародна складова по-
винна сприяти залученню іноземних інвестицій в су-
часні високо- та середньо високотехнологічні підпри-
ємства та сферу креативних послуг. Реалізація конк-
ретних заходів слід здійснювати на основі програмно-
проєктного підходу. 

Отже, сучасні глобальні виклики разом із зазна-
ченими проблемами регіонального розвитку України 
зумовлюють необхідність посилення стратегування в 
новій державній регіональній політиці для безпеки та 
гармонійного розвитку держави. І в цьому аспекті  
вірним є твердження А. Лазаревої: «Дослідним шляхом 
доведено, що сильні держави мають більше шансів за-
хистити своє населення та вистояти. Нехай тимчасово 
поступившись певними свободами. Важливо після епі-
демії громадянському суспільству зуміти відібрати ті 
свободи назад» [29]. 

Враховуючи все вищевикладене, можна зробити 
висновок про те, що необхідно прийняти нормативно-
правовий акт, який би визначив правові, економічні 
та організаційні засади формування цілісної системи 
державного стратегічного планування розвитку Укра-
їни. 

Сам процес стратегування є багатомірним та ба-
гатовимірним, а також потребує формування відпо- 
відного вертикального та горизонтального рівнів у 
якості самостійної владно-управлінської гілки. У 
зв’язку з цим запропоновано сформувати науково-екс-
пертну платформу стратегування як мережеву струк-
туру за участю владно-управлінських, бізнес-структур 
та експертного співтовариства від національного до 
місцевого рівнів. Реалізація ідеї мережевої структури 
напряму залежить від інституціональної спроможності 
реалізації нової державної регіональної політики. На-
явність науково-експертних платформ стратегування 
як ключових елементів вертикальних та горизонталь-
них взаємодій суттєво покращує збалансованість та ці-
леспрямованість регіонального розвитку. 

Для формування ефективних інститутів розвитку 
і моніторингу їх функціонування пропонується сфор-
мувати Корпорації випереджаючого розвитку макро-
регіонів (економічних районів), Корпорації випе- 
реджаючого розвитку областей, Корпорації випе- 
реджаючого розвитку міста та об’єднаних територіаль-
них громад. 

Для довгострокового горизонту прогнозування та 
планування доцільно спиратися на циклічну теорію 
«довгих хвиль» М.Д. Кондратьєва (25-30 років, це 1/2 
довгої хвилі Кондратьєва). Директива тривалого гори-
зонту планування на 25-30 років вимагає доповнення 
середньостроковими (5-7 років) та короткостроковими 
(2-3 роки) інструментами планування.  

Перспективними напрямами подальших до- 
сліджень є визначення організаційно-економічного 
механізму (схеми) науково-експертних платформ стра-
тегування згідно класифікації NUTS.  
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ПРОБЛЕМИ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ 
ТА ЇЇ РЕГІОНІВ У КОНТЕКСТІ СВІТОВОЇ КРИЗИ 

Постановка проблеми. Зовнішньоекономічна дія-
льність (ЗЕД) країни та її регіонів відіграє вирішальну 
роль в економічному розвитку в умовах глобалізації та 
посилення інтеграційних процесів. Вона забезпечує 
можливості нарощування виробництва за допомогою 
розширення попиту на зовнішніх ринках, збільшення 
валового внутрішнього продукту (ВВП) та валютних 
надходжень, залучення іноземних інвестицій, створює 
передумови розвитку вітчизняних підприємств на ін-
новаційній основі. Згідно ст. 4 Закону України «Про 
зовнішньоекономічну діяльність» вона охоплює різно-
манітні види діяльності — імпортні й експортні опера-
ції товарами і послугами, міжнародну фінансову, кре-
дитну, науково-технічну діяльність, спільну підприєм-
ницьку діяльність між суб’єктами ЗЕД тощо. Най-
більш поширеною формою є зовнішня торгівля, яка 
сприяє не лише розвитку вітчизняного виробництва, 
але й кращому задоволенню потреб населення та під-
вищенню якості життя. Водночас в умовах економіки 
відкритого типу надмірна залежність країни та їх ре- 
гіонів від зовнішньої торгівлі створює певні загрози 
для соціально-економічного розвитку як країни, так  
і її регіонів. 

Аналіз досліджень цієї проблеми. Проблеми роз- 
витку зовнішньоекономічної діяльності в Україні до- 
сліджувалися багатьма вітчизняними вченими, ці  
дослідження особливо активізувалися в перше десяти-
ліття ХХІ століття, коли Україна проходила процедуру 
вступу до Світової організації торгівлі. В цей час ба-
гато відомих вчених аналізували проблеми і перспек-
тиви для України інтеграції в світовий економічний 
простір, що висвітлено в публікаціях О. Амоші [1], 
В. Гейця, А. Мазаракі [2], Т. Мельника [3], Д. Лук’я-
ненка, А. Поручника, Л. Антонюк [4] та багатьох ін-
ших. На сучасному етапі дослідженнями проблем ЗЕД 
опікуються багато вітчизняних науковців, цікавими є 
роботи М. Козік [5], С. Кулицького [6], Л. Черчик [7], 
В. Бугас [8], О. Павлова [9]. Найчастіше аналіз здійс-
нюються на макрорівні, галузевому рівні та рівні під-
приємств. Однак стан зовнішньої торгівлі та її дина-
міка в різних регіонах значно відрізняється, що сут-
тєво впливає на загальний соціально-економічний  
розвиток регіонів. Аналіз розбіжностей зовнішньоеко-
номічної діяльності у регіонах та визначення проблем 
і ризиків в умовах економічної кризи, що розгорта-
ється, має як теоретичне, так і прикладне значення.  

Метою статті є аналіз стану і тенденцій зовніш-
ньої торгівлі в регіонах України, проблем її розвитку в 
умовах кризи та умов нарощування експертного по- 
тенціалу регіонів. 

Виклад основного матеріалу. Важливою складовою 
економіки України та її регіонів є зовнішньоеконо- 
мічна діяльність підприємств, яка сприяє створенню  

додаткових робочих місць та підвищенню зайнятості, 
формуванню значної частки ВВП, підвищенню кон-
курентоспроможності українських товарів на світових 
ринках, залученню іноземних інвестицій на взаємови-
гідних умовах, економічному зростанню та забезпе-
ченню економічної безпеки України. Однак ці пере-
ваги від участі в міжнародній співпраці реалізуються 
не повною мірою, оскільки розвиток ЗЕД в Україні 
здійснюється у вигляді зовнішньої торгівлі. При цьому 
основну частку — майже 80% — займає торгівля това-
рами. Сьогодні розвинені країни швидкими темпами 
збільшують торгівлю послугами. Саме відсталі країни 
чи ті, що розвиваються, які концентруються на між-
народній торгівлі товарами, виконують роль сировин-
них придатків, у той час як розвинені країни створю-
ють і розвивають ліквідні послуги, в першу чергу ви-
сокотехнологічні. 

Зовнішня торгівля України в останні роки харак-
теризується низкою негативних тенденцій: непропор-
ційними темпами зростання обсягу міжнародної тор-
гівлі, перевищенням імпорту над експортом і від’єм-
ним сальдо товарообігу, незадовільною структурою 
експортно-імпортних операцій, де в експорті перева-
жають сировинні товари, а в імпорті — машини і об-
ладнання та інша високотехнологічна продукція. Так, 
за період 2016-2018 рр.: експорт зріс з 45,1 до 57,3 млрд 
дол., на 27,1%; імпорт зріс з 44,6 до 63,5 млрд дол., на 
42,4%; коефіцієнт покриття експорту імпортом знизи-
вся з 1,01 до 0,9 [10, с. 9].  

Структура зовнішньої торгівлі за товарними гру-
пами представлена у табл. 1. Дані таблиці свідчать, що 
в структурі експорту переважають продукти рослин-
ного походження (майже 26%), найбільше — зернові 
культури, при цьому частка їх суттєво зросла відносно 
2013 р. Друге місце займають недорогоцінні метали — 
20,5%, в основному чорні метали. Експорт більш ви-
сокотехнологічної продукції (хімічної, машин, облад-
нання, транспортних засобів) суттєво скоротився і в 
2018 р. був менше 15%. 

У структурі імпорту переважає саме високотехно-
логічна продукція машинобудування (32%), частка 
якої зростає, та паливні матеріали (20%). Отже, країна 
стає в технологічному розвитку все більше залежна від 
зовнішнього світу. Це вказує на те, що Україна все  
більше набуває ознак сировинного придатку великих 
держав і все більше скочується на узбіччя технологіч-
ного розвитку. Зі слабо розвиненою інноваційною 
економікою Україна займає досить вразливе місце в 
міжнародній системі поділу праці.  

Незважаючи на те, що в Україні відбуваються ін-
тенсивні інтеграційні процеси, передусім з ЄС, розви-
ток зовнішньої торгівлі стикається з низкою проблем, 
що обумовлено багатьма чинниками:  
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Таблиця 1 
Товарна структура зовнішньої торгівлі України за найбільш вагомими групами у 2013 та 2018 рр.,  

% до всього обсягу [11] 

Код і назва товарів згідно з УКТЗЕД 
Експорт Імпорт 

2013* 2018 2013* 2018

II. Продукти рослинного походження 14,2 25,8 3,4 3,0

10 зерновi культури 10,2 19,2 0,4 0,3

V. Мінеральнi продукти 11,5 9,7 29,4 21,4

26 руди, шлак і зола 6,1 7,2 1,0 0,9

27 палива мінеральні; нафта і продукти її перегонки 4,3 1,7 27,9 20,0

VI. Продукцiя хiмiчної та пов’язаних з нею галузей про-
мисловості 6,4 3,9 11,1 12,3 

XV. Недорогоцінні метали та вироби з них 28,1 20,5 6,5 6,0

72 чорнi метали 23,0 17,5 2,9 2,1

XVI. Машини, обладнання та механізми; електротех-
нічне обладнання 11,0 8,9 15,6 21,9 

XVII. Засоби наземного транспорту, літальні апарати, 
плавучі засоби 5,3 1,8 7,7 10,1 

* Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і м. Севастополя. 

 
відсутність цілісної і виваженої загальнонаціо- 

нальної парадигми і стратегії розвитку міжнародної ін-
теграції та торгової політики на основі пріоритету на-
ціональних інтересів України та програми реалізації 
пріоритетних завдань;  

невизначеність напрямів спеціалізації україн- 
ського експорту з позицій розширення зовнішніх  
ринків збуту та проникнення у високотехнологічні 
ніші, відсутність дієвої підтримки експортерів з боку 
держави;  

низька конкурентоспроможність більшості укра-
їнських експортних товарів на світовому ринку внаслі-
док технологічної відсталості виробництв, низької 
інноваційної активності підприємств, невідповідності 
технологічних стандартів міжнародним нормам; 

надмірна залежність вітчизняних товаровиробни-
ків від імпорту енергоносіїв та технологічного облад-
нання, зростання цін на які знижують ефективність 
виробництва; 

труднощі з залученням прямих іноземних інвес-
тицій, що стримує технологічний розвиток підпри-
ємств та можливості випускати якісні товари. 

У регіонах України має місце суттєва диференці-
ація рівня та динаміки зовнішньо-економічної діяль-
ності, про що свідчить обсяг і структура зовнішньої 
торгівлі товарами (табл. 2). Найбільшими регіонами-
експортерами товарів є м. Київ (25% експорту до за- 
гального обсягу), на другому місці — Дніпропетровська 
область (15,8%), далі ідуть Донецька (9,3%), Запорі-
зька (6,2%), Львівська (4,4%), до обсягів експорту якої 
наближаються Миколаївська та Полтавська. В усіх ін-
ших регіонах частка не перевищує 3%, а найменшу  
частку обсягу експорту мали Луганська (0,3%), Черні-
вецька (0,4%) та Херсонська (0,5%). У третини регіонів 
обсяги експорту в 2019 р. відносно 2018 р. зменши-
лися, найбільше в Луганській та Закарпатській. 

 

 
Таблиця 2 

Регіональні обсяги зовнішньої торгівлі товарами у 2019 р.* [12] 

Регіони України 

Експорт у % до 
загаль-
ного 
обсягу 

Імпорт у % до 
загаль-
ного  
обсягу 

Сальдо,  
тис. дол. 

тис. дол. 
США 

у % до 
2018 

тис. дол. 
США 

у % до 
2018 

1 2 3 4 5 6 7 8

Україна 50060335 105,8 100,0 60783662,32 106,3 100,0 —10723326,8

Вiнницька 1455522,8 101,8 2,9 631607,1 112,2 1,0 823915,7

Волинська 694011,3 96,4 1,4 1455619,2 106,4 2,4 —761607,9

Днiпропетровська 7907994,5 102,4 15,8 5521799,0 104,9 9,1 2386195,5

Донецька 4633454,5 95,6 9,3 2222934,4 98,9 3,7 2410520,1

Житомирська 719162,7 108,7 1,4 568556,0 106,9 0,9 150606,7

Закарпатська 1489958,0 89,8 3,0 1471207,3 97,1 2,4 18750,7

Запорiзька 3080720,1 91,2 6,2 1529298,1 86,8 2,5 1551422,0

Івано-Франківська 911614,7 104,6 1,8 833743,6 100,0 1,4 77871,1

Київська 1948493,4 105,0 3,9 4110845,9 112,9 6,8 —2162352,5

Кiровоградська 707025,4 135,5 1,4 250130,5 95,1 0,4 456894,9

Луганська 152851,1 75,3 0,3 252941,4 88,7 0,4 —100090,3

Львiвська 2202046,4 116,2 4,4 3086323,6 114,0 5,1 —884277,2

Миколаївська 2152565,3 101,9 4,3 988963,9 133,6 1,6 1163601,4

Одеська 1384236,3 83,0 2,8 1880415,4 121,6 3,1 —496179,1

Полтавська 2102927,4 110,3 4,2 1360182,5 100,1 2,2 742744,9

Рiвненська 440168,9 107,1 0,9 382580,7 128,0 0,6 57588,2
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Закінчення табл. 2 

1 2 3 4 5 6 7 8

Сумська 883384,5 110,1 1,8 656440,4 90,8 1,1 226944,1

Тернопiльська 434272,1 96,0 0,9 450008,3 107,4 0,7 —15736,2

Харкiвська 1415077,8 110,6 2,8 1744788,8 100,3 2,9 —329711,0

Херсонська 268128,7 99,3 0,5 406162,1 123,9 0,7 —138033,4

Хмельницька 642384,2 100,7 1,3 563906,6 126,3 0,9 78477,6

Черкаська 863607,0 109,9 1,7 477380,8 119,9 0,8 386226,2

Чернiвецька 213837,3 106,9 0,4 208606,2 149,4 0,3 5231,1

Чернігівська 807420,2 107,0 1,6 419286,2 86,8 0,7 388134,0

м.Київ 12492712 121,9 25,0 25682013,2 109,1 42,3 —13189300,8

* Без урахування тимчасово окупованої території АР Крим, м. Севастополя та частини тимчасово окупованих
територій у Донецькій та Луганській областях. 

Обсяги імпорту також були найбільшими майже 
в тих же самих регіонах: в м. Києві (42,3% до загаль-
ного його обсягу), Дніпропетровській області (9,1%), 
Київській області (6,8%), Львівській (5,1%) та Донець-
кій (3,7%) областях. Майже половина імпорту здійс-
нюється підприємствами м. Києва та Київської об- 
ласті, а найменшу частку має Чернівецька область 
(0,3%). У більшості областей імпорт зростав більшими 
темпами порівняно з експортом, що обумовило 
від’ємне сальдо торгового балансу. В цілому по Ук- 

раїні перевищення імпорту над експортом становило 
21%, а в м. Києві та Київській області — більш ніж у 
два рази. Важливим показником, який характеризує 
міру збалансованості зовнішньоекономічної діяльності 
регіону є коефіцієнт покриття експортом імпорту. 
Якщо цей показник більше 1, то регіон має експортну 
орієнтацію свого господарського комплексу, його зна-
чення менше одиниці свідчить про імпортну залеж-
ність економіки регіону. За цим показником регіони 
України надмірно стратифіковані (табл. 3). 

Таблиця 3 
Коефіцієнт покриття експортом імпорту в окремих регіонах [13, с. 389] 

Регіони України 2016 2017 2018

Регіони з найвищим коефіцієнтом покриття експортом імпорту 

Вiнницька 3,28 2,99 2,54

Днiпропетровська 1,70 1,53 1,47

Донецька 3,09 2,18 2,16

Запорiзька 2,30 2,24 1,92

Кiровоградська 2,32 1,76 1,98

Миколаївська 2,43 2,43 2,85

Черкаська 1,63 1,53 1,97

Регіони з найнижчим коефіцієнтом покриття експортом імпорту 

Волинська 0,52 0,52 0,53

Луганська 1,22 0,86 0,71

Харківська 0,69 0,74 0,74

Львiвська 0,75 0,73 0,70

Київська 0,58 0,51 0,51

М. Київ 0,53 0,49 0,44

Найбільш експортно-орієнтованими регіонами є 
Миколаївська, Вінницька, Донецька області, експорт-
на орієнтація Дніпропетровської і Запорізької облас-
тей має тенденцію до зменшення. Ці регіони є най-
більш експортозалежними. Друга група відноситься до 
імпортозалежних. 

Для регіонів нарощування експортного потенці-
алу стає потужним джерелом соціально-економічного 
розвитку. Однак це можливо при удосконаленні його 
структури, підвищенні в загальному обсязі експорту 
частки високотехнологічної продукції та товарів зі 
значною часткою доданої вартості. В умовах сировин-
ного експорту виникають значні ризики, особливо в 
період глибокої фінансової, політичної та економічної 
кризи, в якій опинилась вітчизняна економіка. Змен- 

1 Розраховано автором на основі даних Нацбанку 
України щодо середнього курсу долара у 2017 р. та дже-
рела [13]. 

шення попиту та цін на сировинні товари на світових 
ринках ставить під загрозу розвиток цілих галузей. 

Слід відзначити, що в багатьох регіонах зовнішня 
торгівля має значну частку у валовому регіональному 
продукті (ВРП). Так, у 2017 р. обсяг експорту у від- 
сотках ВРП у Дніпропетровській області складав 
59,8%, у Запорізькій області — 60, 8%, у Львівській об-
ласті — 27,9%. Однак аналогічний показник зовніш-
ньоторговельного обороту (експорту+імпорту) був 
значно вищим: у Дніпропетровській області — 98,8%, 
у Запорізькій області — 87,9%, у Львівській області — 
67,3%1. 

Велика частка зовнішньоторговельного обороту у 
ВРП свідчить про значну залежність регіональної еко-
номіки від зовнішніх ринків. В умовах нестабільності 
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та кризових явищ на глобальному рівні така залеж-
ність негативно впливає на динаміку регіонального со-
ціально-економічного розвитку. У зовнішньоеконо- 
мічній діяльності українських товаровиробників пере-
важає низькотехнологічний експорт, що робить її  
вразливою до змін кон’юнктури світового ринку. За 
оцінкою В. Галасюка Президента Української асоці- 
ації Римського клубу, світова криза вдарить по еконо-
міці України сильніше, ніж в інших країнах. Це обу-
мовлено тим, що українська економіка дуже відкрита 
і вразлива для зовнішніх чинників. Так, в Україні  
експорт становить 45% ВВП, а імпорт — 54%, тоді як 
в США експорт та імпорт складають лише 12% та 15% 
ВВП відповідно. США спираються переважно на  
внутрішнє споживання, а Україна на зовнішні ринки, 
при цьому експортує в основному сировину, а імпор-
тує готову продукцію [15]. Ослаблення глобальної еко-
номіки зменшить попит на сировину в світі і зробить 
її дешевшою. Це зменшить український експорт, ство-
рюючи умови для знецінення гривні. В умовах падіння 
доходів держави, бізнесу і населення відбудеться ско-
рочення імпорту. Кабінет Міністрів України зробив 
прогноз щодо скорочення експорту на 5,5% і скоро-
чення імпорту на 10%. В таких умовах постраждають 
найбільше ті регіони, в яких частка експорту або ім-
порту у відсотках до ВРП є найвищою. В умовах кризи 
важливим є підтримання та нарощування експортного 
потенціалу паралельно з розвитком внутрішнього  
ринку. 

Протягом останніх років вітчизняному експорту 
властиві суттєві трансформації внаслідок як євроінте-
граційних процесів, так політичних та воєнних викли-
ків. Після підписання Угоди про зону вільної торгівлі 
з ЄС Україна втратила найбільший ринок збуту — Ро-
сійську Федерацію, а військова агресія з її боку поси-
лила зміну вектору зовнішньоекономічної діяльності. 
Для України нині Європейський Союз стає основним 
зовнішньоторговельним партнером. Відбуваються по-
зитивні тенденції у сфері торгівлі України та Європей-
ського Союзу, однак сальдо зовнішньої торгівлі з ЄС 
залишається від’ємним. Основною причиною цього є 
частковий доступ до європейських ринків через не-
спроможність національного виробника скласти кон-
куренцію постачальникам товарів та послуг ЄС. Також 
переважно більшу частку у товарах, які постачаються 
на європейський ринок, займають напівфабрикати та 
сировина, тобто товари з низькою доданою вартістю. 
Це є наслідком структурної слабкості української еко-
номіки, де домінують низькотехнологічні ІІІ і IV ук-
лади і яка змушена бути орієнтованою на експорт си-
ровинних товарів. 

Диверсифікація та розвиток експортного потен-
ціалу регіонів та удосконалення його структури в бік 
збільшення частки високотехнологічних товарів є  
важливим чинником сталого розвитку регіонів Ук- 
раїни. Як відзначає М. Козік, проблема розширення 
експортних можливостей регіонів та розвитку їх екс-
портного потенціалу є складною і різновекторною, її 
вирішення вимагає системного підходу до вдоскона-
лення управління ЗЕД і здійснення комплексу органі-
заційно-економічних, управлінських і техніко-техно-
логічних заходів, що сприятимуть посиленню конку-
рентних переваг вітчизняних товаровиробників на 
внутрішньому і зовнішньому ринках [5]. Це можливе 
лише за умови вкладення капіталу та впровадження 
сучасних інноваційних розробок у пріоритетні галузі, 

суттєвої модернізації регіональних промислових ком-
плексів. На рівні регіонів передусім необхідна роз- 
робка та реалізація ефективної регіональної стратегії 
зовнішньоекономічної діяльності. Вона має базува-
тися на основі всебічного вивчення та аналізу кон’юн-
ктури світових ринків, виявлення попиту на продук-
цію регіональних товаровиробників та цільових рин-
кових ніш, запровадження сучасних технологій та під-
вищення конкурентоздатності продукції.  

Науковці пропонують багато заходів щодо забез-
печення зростання експортного потенціалу країни та 
регіонів. Ще у 2003 р. колектив науковців Інституту 
економіки промисловості на чолі з академіком М. Чу-
маченком обґрунтував, що найбільш ефективними за-
ходами розвитку експортного потенціалу є: фінансове 
сприяння держави вітчизняним експортерам; замість 
виключно фіскального, посилення стимулюючого 
впливу податкової системи України; зниження розмі-
рів державного мита; послаблення втручання держави 
у зовнішньоекономічну діяльність підприємств; ство-
рення з використанням можливостей науково-дослід-
них центрів та українських закордонних установ сис-
теми інформації щодо сучасних досягнень вітчизняної 
та закордонної науки і техніки, а також передового 
підприємницького досвіду; надання державної під- 
тримки у сфері сертифікації продукції і послуг до ви-
мог євростандартів; створення Центру сприяння до- 
ступу українських експортерів на зовнішні ринки (ан-
тидемпінгові процедури, юридично-консультативні 
функції, кредитування і страхування експорту) [14]. 
Слід відзначити, що ці слушні пропозиції залишилися 
нереалізованими. 

Науковці виділяють різноманітні групи чинників 
впливу на розвиток зовнішньоекономічної діяльності 
підприємств і регіонів: зовнішні чинники макросере-
довища, безпосередні чинники середовища зовніш-
ньоекономічної діяльності підприємств; внутрішні 
чинники мікросередовища [7]. Основними групами 
зовнішніх чинників, що стримують розвиток експорт-
ної діяльності підприємств, є нестабільність розвитку 
глобального середовища, періодичні фінансово-еко-
номічні кризи (криза 2008—2010 рр., нині світ входить 
у потужну кризу, обумовлену розповсюдженням захво-
рюванням коронавірусу); високим рівнем конкуренції 
на світових ринках; бар’єрами входу на ринки розви-
нених країн; сформованим розподілом сфер та зон 
впливу й спеціалізацією провідних компаній світу. Для 
підприємств гальмом є низький технологічний рівень 
виробництва та інвестиційної привабливості, що не 
дає змоги отримати достатньої кількості фінансових 
ресурсів для розвитку підприємств, упровадження су-
часних технологій, технічного переоснащення, науко-
вих розробок, упровадження інновацій. Для більшості 
сфер діяльності характерні тривалі терміни окупності 
інвестицій, що в умовах несприятливої динаміки цін 
та інфляційних процесів роблять ризикованими мо- 
дернізаційні заходи. Саме це перешкоджає досяг-
ненню високої конкурентоспроможності продукції на 
зовнішніх ринках.  

У 2017 р. була схвалена Експортна стратегія Ук-
раїни («дорожньої карти» стратегічного розвитку тор-
гівлі) на 2017-2021 роки [16]. Однак вона була роз- 
роблена без опрацювання інших важливих стратегій 
економічного розвитку — стратегій промислового та 
інноваційного розвитку, тому не могла забезпечити 
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вирішення проблем і суттєвий розвиток експортного 
потенціалу. 

На макрорівні негативний вплив мають: дестиму-
ляційна кредитна (недоступність кредитних ресурсів), 
податкова (конфіскаційний характер), валютна та  
митна політики держави, нестабільна політична ситу-
ація в Україні, високий рівень корупції й недовіри до 
держави як гаранта виконання угод та контрактів, не-
формальні відносини між органами державної влади й 
бізнесом, лобіювання інтересів олігархічних кланів. 
Слід відзначити і проблеми у правовому полі. Незва-
жаючи на активне використання міжнародних норм, 
законодавча бази України у сфері ЗЕД недосконала. 
Особливо громіздка процедура збирання документів  
і реєстрації суб’єктів ЗЕД. Суттєвим недоліком вважа-
ється відсутність чіткої стратегії та недосконала зов- 
нішньоекономічна політика держави. Варто вказати на 
не завжди обґрунтовані й прозоро сформульовані ад-
міністративні заходи, зокрема це стосується нетариф-
ного регулювання ЗЕД [7].  

Формування ефективного механізму розвитку  
зовнішньоекономічної діяльності регіонів та нарощу-
вання експортного потенціалу зусиль регіональних ор-
ганів влади та організацій підприємців і промисловців 
щодо: проведення експертизи і розробки пропозицій з 
модернізація правового поля, яке регулює розвиток 
ЗЕД; налагодження системи достовірної інформації 
щодо ситуації на зовнішніх ринках, які мають най- 
важливіше значення в експорті регіональної продукції; 
створення спеціалізованих інформаційно-консульта-
тивних служб з зовнішньоекономічної діяльності у ре-
гіональних центрах; проведення активної роботи щодо 
зниження та оптимізації податкового навантаження на 
експортні операції, розробка такого механізму опо- 
даткування, який би поєднував фіскальні та стимулю-
ючі функції; організація оперативної роботи в напрямі 
активного просування і захисту інтересів вітчизняних 
експортерів за кордоном; запровадження мотивацій-
них механізмів щодо нарощування обсягів експорту 
товарів і послуг у сфері малого та середнього бізнесу. 

Висновки. Зовнішньоекономічна діяльність та 
міжнародна торгівля є потужним чинником розвитку 
економіки регіонів. Позитивним є зростання зовніш-
ньоторгового обороту. Однак проведене дослідження 
виявило проблеми і негативні тенденції у розвитку  
зовнішньої торгівлі регіонів України, які проявилися 
у надмірній регіональній диференціації зовнішньоеко-
номічної діяльності, переважній сировинній структурі 
експорту, надмірній експортній та імпортній залеж- 
ності багатьох регіонів, що робить вразливою їх еко-
номіку від ситуації на зовнішніх ринках. В умовах но-
вої економічної кризи, що розгортається у зв’язку з 
пандемією коронавірусу, умови ЗЕД підприємств Ук-
раїни будуть ускладнюватися. Тому важливо створю-
вати в регіонах сприятливі умови для розвитку зов- 
нішньоекономічної діяльності. Більшість регіонів Ук-
раїни мають недостатній експортний потенціал, що 
обумовлено низьким рівнем технологічного розвитку, 
низьким рівнем конкурентоспроможності продукції 
підприємств та труднощами виходу на зовнішні рин-
ки. Обґрунтована необхідність запровадження низки 
правових, організаційних, фінансово-економічних за-
ходів для диверсифікації та розширення експортних 
можливостей регіонів України. 

Перспективами подальших досліджень є роз- 
робка пропозицій щодо формування механізму управ- 

ління зовнішньоекономічною діяльністю регіонів та 
формування більш потужного експортного потенціалу. 
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ОЦІНЮВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ  
В УКРАЇНІ ЯК ВАЖЛИВИЙ НАПРЯМ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ 

Постановка проблеми. Управління розвитком ту-
ризму як на рівні країни, так і на регіональному (міс-
цевому) рівнях має свої специфічні форми, цілі, за-
вдання та функції, а також об’єднує систему заходів 
класичного менеджменту зі специфічними заходами, 
які властиві туризму (збереження різноманітності те-
риторії, забезпечення її сталого розвитку, управління 
взаємовідносинами з місцевим населенням). Перебу-
ваючи в режимі бюджетного дефіциту, державні адмі-
ністрації змушені займатися пошуком джерел попов-
нення дохідної частини бюджету. Одним з реальних 
джерел такого поповнення є туризм. Сьогодні, для 
того щоб успішно планувати і розвивати туризм в ре-
гіоні, а також управляти його розвитком, слід мати  
чітке уявлення про соціально-економічне значення ту-
ризму. Це, зокрема, стимулювання економічного зро-
стання, зовнішньоекономічний ефект (валютні надхо-
дження), створення робочих місць, прискорення ре- 
гіонального розвитку. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Значний 
науковий внесок у дослідження проблем соціально-
економічного розвитку туризму, методики його оці-
нювання зробили праці зарубіжних та вітчизняних 
вчених, таких як: Г. Горіна, І. Зорін, В. Квартальнов, 
В. Кіптенко, М. Мальська, Г. Скляр та ін. Цікавий 
підхід до визначення загальної концепції соціально-
економічної оцінки розвитку туризму великого турис-
тичного центру запропоновано В. Боголюбовим та 
В. Орловською. Роль людських ресурсів як найбільш 
важливого фактору розширення сфери послуг дослі-
джував В. Рутгайзєр. Окремі аспекти практичної під-
готовки майбутніх фахівців у галузі туризму, їх про-
блеми та можливі шляхи подолання розглянуто в пуб-
лікації Л. Польової. Проте питання оцінювання роз-
витку туризму, орієнтованого на концептуальну мо-
дель планування та розвитку людських ресурсів у ту-
ризмі не знайшло відображення в працях вітчизняних 
учених. 

Метою статті є дослідження показників соціаль-
но-економічного ефекту туризму та розробка мето-
дики оцінювання розвитку туризму, орієнтованої на 
концептуальну модель планування та розвитку люд- 
ських ресурсів у туризмі, шляхом введення агрегова-
ного показника — індексу розвитку людських ресурсів 
туризму. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Еконо-
мічний ефект розвитку туризму дійсно багаторівневий. 

У результаті туристичної діяльності утворюється  
бюджетний ефект — результат поповнення бюджетів 
різних рівнів за рахунок податкових надходжень. Ви-
сокий ефект економіки туристичної дестинації, насе-
лені пункти дестинації і країна в цілому отримають від 
в’їзного та внутрішнього туризму. В. Кіптенко визна-
чає економічну ефективність як показник, який вира-
жається вигодою, досягнутої за певних витрат — гро-
шових, матеріальних, інформаційних ресурсів і робо-
чої сили [1]. Економічна ефективність туризму озна-
чає одержання економічного ефекту від організації ту-
ризму в масштабах держави; туристичного обслугову-
вання населення регіону; виробничо-обслуговуючого 
процесу туристичної фірми. 

В економіці існує безліч різних показників оцін-
ки ефективності туристичної сфери. Їх поділяють на: 

— глобальні (на рівні економіки держави, регі-
ону); 

— локальні (для підприємств та їх підрозділів). 
У наш час показники фінансово-економічної ді-

яльності туристичної фірми включають: обсяг реаліза-
ції туристичних послуг або виторг від реалізації послуг 
туризму, показники використання робочої сили (про-
дуктивність праці, рівень витрат на оплату праці та 
ін.), показники використання виробничих фондів  
(фондовіддача, оборотність оборотних коштів та ін.), 
собівартість послуг туризму, прибуток, рентабельність, 
показники фінансового стану туристичної фірми (пла-
тоспроможність, ліквідність, фінансова стабільність та 
ін.) [2]. 

Найважливішим показником економічної ефек-
тивності, що відображає кінцеві фінансові результати 
діяльності туристичного підприємства, є показник  
рентабельності (Р). В загальному вигляді він розрахо-
вується за формулою 1: 

Р= ПВ ,  (1

де  Р — показник рентабельності; П — прибуток; В — витрати.  
Також для оцінки економічної ефективності дія-

льності підприємств у туризмі використовують показ-
ник рентабельності продажів (реалізації), який розра-
ховується за формулою 2: Рп = ПрДр,   (2) 



ШЕЛЕМЕТЬЄВА Т. В., ЗАЙЦЕВА В. М. 
 

 

 
 

104 ВІСНИК ЕКОНОМІЧНОЇ НАУКИ УКРАЇНИ 

 

де  Рп — показник рентабельності продаж (реалізації); Пр — прибуток від реалізації продукції (робіт, по- 
слуг); Др — дохід (виторг) від реалізації продукції (робіт, 
послуг). 

Розрахунок кількісних показників туристичної ді-
яльності в регіоні передбачає розрахунок і аналіз по-
казників окремо по кожному місту. Позитивний ефект 
розвитку туризму на економіку регіону створюється 
лише в тому випадку, коли туризм в регіоні розвива-
ється всебічно. Економічна ефективність туризму при-
пускає, що туризм в регіоні повинен розвиватися од-
ночасно з іншими галузями народного господарства. 
Сукупний внесок туризму в економіку регіону вклю-
чає як прямий, так і непрямий внесок. Прямий вплив 
туризму на економіку регіону — це результат витрат 
туриста на покупку послуг і товарів туризму. Гроші, 
витрачені туристами в місці перебування, створюють 
дохід, який приводить до ланцюгової реакції: ви-
трати — доходи — витрати — доходи та ін. Непрямий 
внесок туризму в економіку регіону проявляється в 
ефекті повторення витрат туристів на покупку послуг 
і товарів в певний час і в певному місці. Тобто туризм 
генерує вторинний попит на товари і послуги. Як  
зазначає М. Мальська цей ефект називають «ефект  
мультиплікації», або «мультиплікатор» [3]. Цей коефі-
цієнт можна назвати також коефіцієнтом доходів, 
оскільки витрачені туристами гроші прямо або по- 
бічно стають доходами місцевого населення. 

Показник економічного ефекту від розвитку ту-
ризму в регіоні виявляється, перш за все, у створенні 
додаткових робочих місць у туризмі, підвищенні зай-
нятості населення, а також у стимулюванні розвитку 
слабких в економічному відношенні регіонів. За оцін-
ками фахівців, на сьогодні в туристичній галузі пра-
цює понад 100 млн осіб. За даними Всесвітньої тури-
стичної організації ООН (ЮНВТО) кожне 11 робоче 
місце в світі припадає на сферу туризму [4]. У зв’язку 
з цим необхідно відзначити важливий показник ефек-
тивності туристичного виробництва — трудомісткість. 
Туристична галузь належить до числа найбільш трудо-
містких. Наприклад, у Північній Америці на неї при-
падає 5% від ВНП і 8% усіх працюючих, у Західній 
Європі — 7% і 11% відповідно [5, с. 35]. 

Трудомісткість показує, скільки праці витрача-
ється на виробництво одиниці продукції (послуг хар-
чування, розміщення, перевезення та ін.), і розрахову-
ється наступним чином: 

 

  = Т
,  (3) 

 

де  t — трудомісткість; 
Т — кількість праці, витраченого в галузі; 
Q — загальний обсяг вироблених послуг. 
Розвиток туризму в регіоні і підвищення якості 

туристичного обслуговування є додатковим джерелом 
формування дохідної частини місцевого бюджету. 
Ефективність від туристичної діяльності в регіоні ви-
значається або кількістю туристів-відвідувачів, або об-
сягом діяльності комерційних структур, які виробля-
ють специфічний туристичний продукт (середньорічна 
зайнятість ліжкової бази в днях, товарообіг на одне  
місце в підприємствах громадського харчування, дохід 
від екскурсій та інших культурних заходів, валютний 
обмін на одного туриста тощо). Оскільки туризм охоп- 

лює широкий діапазон видів діяльності та виходить за 
рамки традиційного уявлення про нього як про явище, 
пов’язане тільки з відпочинком, то ефект від нього по-
винен розглядатися з точки зору попиту особливого 
типу споживача. Ефективність управління туризмом 
розглядають в двох напрямках: економічному і соціа-
льному [1]. 

Сутність управлінського впливу в сфері еконо- 
мічного управління туризмом зводиться до того, щоб 
витрати від туристичної діяльності звести до мінімуму. 
Для більш точного встановлення величини витрат на 
подорожі основними і найбільш простими є розра- 
хунки показників частоти поїздок й інтенсивність по-
дорожі. Вони надають змогу зробити висновок про 
ефективність упровадження запропонованих заходів  
і розвитку туризму як підгалузі економіки в цілому в 
регіоні. Частота поїздок показує, скільки подорожей 
робить людина в середньому за певний період часу: 

 

    Чп  КпПч ,    (4) 

 

де Чп — частота поїздок; Кп — кількість поїздок; Пч — період часу. 
При визначенні показника інтенсивності подоро-

жей приймають до уваги не окрему людину, а все на-
селення регіону. Інтенсивність подорожей показує, 
яка частина людей здійснила подорож протягом року: 

 

           Iп = КтЧн , (5) 

 

де  Іп — інтенсивність подорожей, %; Кт — кількість туристів; Чн — чисельність населення. 
Дана інформація дозволить вести статистичний 

облік і формувати базу для подальшого прогнозування 
туризму. 

Розвиток рекреаційно-туристичного комплексу, 
що забезпечує створення умов для ефективного вико-
ристання унікальних природно-кліматичних ресурсів і 
розширення матеріально-технічного потенціалу тури-
стичних підприємств, є одним із пріоритетних напря-
мків розвитку регіону. В якості загальної концепції со-
ціально-економічної оцінки розвитку туризму вели-
кого туристичного центру (регіону) можна прийняти 
модель, яку пропонують В. Боголюбов та В. Орловська 
[6]. Учені зазначають, що порівняльну оцінку ефекти-
вності розвитку туризму слід проводити з урахуванням 
впливу його на економіку міста (регіону). Оскільки в 
наш час методи і форми повного обліку непрямого 
економічного ефекту потребують уточнення, автори 
пропонують в якості критерію ефективності розвитку 
туризму прийняти прибуток, який одержує соціально-
економічна сфера регіону (міста) від туристичної дія-
льності. У цьому випадку дохід, що отримується від 
туризму ∆S  може бути представлений в наступному 
вигляді: 

 

  ∆ = + (1 − ) −  , (6) 
 

де  — доходи від в’їзного туризму; 
a — коефіцієнт передачі; 

 — доходи від виїзного туризму; 
 — інвестиції міста на розвиток туристичної дія-

льності. 
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Зазначений прибуток ∆S є частиною прибутку, 
яку одержує галуззь та яка надходить в розпорядження 
регіону (міста) і витрачається поза самої галузі. Доходи  і  складаються з податкових надходжень на турис-
тичні фірми, а також з доходу підприємств соціально-
економічної сфери міста, які пов’язані з туризмом, і, 
можливо, з плати за кредити, що надаються регіоном 
(містом) туристичним фірмам. Оскільки частиною ви-
трат S  є інвестиції міста (регіону) в інфраструктуру ту-
ризму, які окупаються тільки із часом, прибуток ∆S  
необхідно дисконтувати на початок періоду: ∆  = ∑  ( ) + (1 − )  ( ) −  ( ) (1 + )( ), (7) 

де  — ставка проценту. 
Таким чином, прийняті управлінські рішення (в 

тому числі коефіцієнт передачі) є функцією часу. 
Раніше вважали, що основними оціночними по-

казниками в економіці туризму були прямі еконо- 
мічні. Соціальні показники практично не зарахову-
вали до критеріальних. Сьогодні крім прямого ефекту 
виділяють непрямий і соціально-економічний ефекти 
[7]. Непрямий економічний ефект пов’язаний з підви-
щенням рентабельності супутніх з туризмом галузей 
(торгівлі, громадського харчування, транспорту і т.д.), 
а також з додатковими податковими надходженнями 
до місцевих і державних бюджетів. Але соціально-еко-
номічний ефект у багатьох випадках не розраховують, 
він може мати декларативний характер, а також висту-
пати у формі обмежень, наприклад екологічних. 

На нашу думку, при певних перевагах ці підходи 
до оцінювання розвитку туризму мають суттєві недо-
ліки, які полягають у недостатній перспективній соці-
ально-економічній оцінці туристичної галузі, а саме: 
відсутня оцінка важливого компонента — людських ре-
сурсів. Розвиток людських ресурсів — найважливіший 
елемент сталого розвитку туризму, а також регіону  
і суспільства в цілому. 

Важливим фактором розвитку туризму є його ста-
лий розвиток. Сталий розвиток — це розвиток, який 
задовольняє потреби теперішнього часу, але не ста-
вить під загрозу здатність майбутніх поколінь задо- 
вольняти свої власні потреби [8, c. 167]. Всесвітня ту-
ристична організація (ВТО) відгукнулася на заклик 
розвитку стійких форм співіснування сучасного соці-
уму, розробив Кодекс розвитку сталого туризму, який 
набуває параметрів стійкості при зведенні до мінімуму 
негативних наслідків здійснення туристичних прак-
тик. Прийнята ВТО концепція розвитку сталого ту- 
ризму покликана регулювати і вирішувати протиріччя 
у взаємодіях між туристичними підприємствами, спо-
живачами туристичних послуг і населенням прийма- 
ючих туристичних дестинацій [9, с. 22]. Концепція 
сталого туризму увійшла в науковий дискурс в 1990-ті 
роки і отримала ряд інтерпретацій. 

По-перше, під стійким туризмом розуміється ста-
більність, повторюваність, впорядкованість практик, 
дій, процедур. Однак ризики в туризмі сприймаються 
як неминучість. 

По-друге, охорона навколишнього середовища 
тісно взаємопов’язана з розвитком туризму. Уряди ба-
гатьох країн, особливо країн ЄС, уважно ставляться до 
питань сталого розвитку туризму, що охоплює пи-
тання захисту навколишнього середовища. 

По-третє, туризм є сферою взаємодії туриста,  
місцевого жителя, працівника підприємства сфери ту- 

ризму і гостинності. Кожен з них може виступати в 
різних ролях і поєднувати різні функції.  

По-четверте, достовірність, безпека, комфорт-
ність — принципи PR-діяльності туристичних органі-
зацій, спрямованої на клієнтів; ефективність, прагма-
тизм, оперативність — принципи внутрішньоорганіза-
ційної PR-діяльності. Поступальний рух у напрямку 
сталого туризму передбачає гармонійне поєднання 
внутрішніх і зовнішніх PR [10]. 

Кодекс розвитку сталого туризму є результатом 
усвідомлення необхідності стабілізації відносин в га-
лузі усіма учасниками туристичного ринку, оскільки 
до складу Всесвітньої туристичної організації входить 
154 країни, які представляють підприємства приват-
ного сектора, навчальні заклади, туристичні асоціації 
та місцеві туристичні адміністрації. 

Сталий розвиток туризму в кінцевому підсумку 
призводить до стійкого розвитку всієї території, при 
цьому здійснюючи охорону природи, культури, соціа-
льний і економічний розвиток. 

Розвиток сфери туристичних послуг, людських 
ресурсів в туристичній галузі є важливим фактором 
планування і розвитку людських ресурсів регіону і кра-
їни в цілому. В. Рутгайзєр зазначає, що «…трудові ре-
сурси — це найбільш важливий фактор розширення 
сфери послуг. Обґрунтування змін у складі трудових 
ресурсів суспільства в зв’язку з ростом галузей обслу-
говування, невиробничої сфери важливо для визна-
чення перспективної політики в цій галузі економіч-
ного розвитку» [11]. Наприклад, В. Гуляєв [12] пропо-
нує концептуальну модель планування та розвитку 
людських ресурсів у туризмі, яка містить такі етапи: 

− оцінку поточного стану ринку праці в галузі; 
− створення програми розвитку туризму на пер-

спективу; 

− дослідження потреби в трудових ресурсах га-
лузі на перспективу; 

− розробку вимог до трудових ресурсів галузі; 
− розробку кваліфікаційних вимог до основних 

посад працівників; 

− оцінку пропозицій на ринках праці; 
− створення системи правового і соціального за-

хисту працівників; 

− створення системи підготовки кадрів для га-
лузі; 

− розробку освітніх стандартів для підготовки 
туристичних кадрів. 

У процесі обґрунтування планування та розвитку 
людських ресурсів у туризмі необхідно передбачити: 

− раціональне використання трудових ресурсів; 
− регулювання трудових відносин з урахуванням 

Трудового кодексу України; 

− створення системи правового і соціального за-
хисту працівників; 

− мінімізацію чисельності працівників при їх 
максимальній продуктивності; 

− використання принципу тимчасової зайнято-
сті; 

− професійну освіту персоналу; 
− стаж роботи в туристичній галузі та ін. 
На нашу думку, складність оцінювання поточ-

ного стану ринку праці та зайнятості в туристичній га-
лузі зумовлюється такими причинами: 
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− відсутністю або недостовірністю статистичних 
відомостей про кадрове забезпечення у сфері турис- 
тичних послуг; 

− великим числом професій в туристичній га-
лузі; 

− різноманіттям форм власності туристичних 
підприємств; 

− різноманіттям організаційно-правових форм 
підприємств; 

− сезонним характером діяльності; 

− недостатнім рівнем інформаційної бази галузі; 

− відсутністю галузевих нормативів численності 
персоналу і продуктивності праці; 

− неоднорідним рівнем освіти в туристичній га-
лузі та ін. 

Сьогодні прогнозування стану розвитку турис- 
тичної галузі стримується недоліком відповідної до- 
стовірної статистичної інформації. Більшість експертів 
вважають, що слабке наукове обґрунтування регіо- 
нальних і муніципальних програм розвитку туризму, а 
також планування і прогноз ринку ресурсів у галузі 
пов’язані саме з цією проблемою. 

Створення системи підготовки кваліфікованих 
кадрів також відіграє велику роль у розвитку туризму. 
Відсутність необхідної кваліфікації веде до зниження 
якості послуг, економічних збитків, втрати іміджу та 
інших негативних наслідків. Це підриває довіру клі- 
єнтів до вітчизняних організацій, що надають турис-
тичні послуги. 

Становлення туризму в умовах трансформації 
економіки супроводжувалося зростанням числа ту- 
ристичних організацій при відсутності кваліфікованих 
кадрів. Існуючий порядок реєстрації, ліцензування не 
став необхідним бар’єром на шляху виникнення нових 
туристичних підприємств без необхідного кадрового 
забезпечення. Особливо низький рівень кваліфікації 
кадрів був присутній на низькокатегоріальних підпри-
ємствах сфери розміщення і харчування, а також на 
аналогічних підприємствах, які не мають ніякої кате-
горії або розряду, це перш за все в невеликих готелях. 
Як вже було зазначено, лише 40% працівників турис-
тичної галузі мають вищу або середню спеціальну 
освіту у галузі туризму [13]. 

Таким чином, відзначимо, що існуючі показники 
ефективності розвитку сфери туристичних послуг не-
значною мірою відображають соціальну ефективність 
розвитку туризму, а також не враховують рівень роз-
витку людських ресурсів даної галузі, що в даний час 
є важливим і актуальним для розвитку туризму. 

На нашу думку, необхідно розробити методику 
оцінки розвитку туризму, орієнтовану на концепту- 
альну модель планування та розвитку людських ре- 
сурсів в туризмі. З цією метою нами пропонується  
ввести такий агрегований показник, як індекс роз- 
витку людських ресурсів (ІРЛР) туризму. З метою орі-
єнтації на практичну застосовність даного підходу 
ІРЛР в туризмі можна розрахувати на основі наступ-
них індикаторів: Х  — стаж (досвід) роботи в туризмі (наприклад, 
від 1 до 30 років); Х  — кількість працівників у туризмі, які мають 
вищу спеціальну освіту (від 0 до 100%);  Х  — кількість працівників у туризмі з вищою 
освітою (від 0 до 100%); Х  — доходи працівників, зайнятих в туризмі (спе-
ціальний індикатор матеріального добробуту; напри-
клад, максимальний річний дохід може бути визначе-
ний в 90 000 грн (7500*12)). 

За даними статистики України заробітну плату 
фахівців за категорією «Готельно-ресторанний бізнес, 
туризм» представлено у таблиці [14]. 

 
Таблиця 

Оплата праці працівників за категорією  
«Готельно-ресторанний бізнес, туризм» 

Країна
(місто) 

Значення, грн 

мінімальна середня максимальна

Україна 5 000 10 000 15 000

Київ 7 000 11 200 17 000

Дніпро 5 000 9 000 13 000

Запоріжжя 4 000 8 000 14 000

Львів 5 000 8 500 13 000

Одеса 6 000 10 000 16 000

Харьків 6 000 10 000 14 000

 
Як бачимо з рисунку найбільший рівень заробіт-

них плат в цій категорії у місті Київ. 
 

 
Рисунок. Динаміка оплати праці працівників, зайнятих в туризмі у 2019 році, грн 

 (розроблено авторами за даними [14]) 
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Індекс розвитку людських ресурсів у туризмі 
може бути розрахований:  = ∑  , (8) 

де ,  — максимальне і мінімальне значення показ-

ника розвитку людських ресурсів у туризмі;  — значення показника розвитку людських ресу-

рсів в i-му регіоні (секторі туризму, туристичному під-
приємстві);   = lg , де  — середній дохід працівників, зайня-

тих в туризмі; 
 — вагові коефіцієнти, експертно підібрані так, 

щоб по можливості надати вимірам людського роз- 
витку рівної ваги (наприклад,  = 1/3;  = 2/9;  = 
= 1/9;  = 1/3). 

На основі статистичних даних наведемо розраху-
нок індексу розвитку людських ресурсів у місті Запо-
ріжжі. Приблизні значення показників розвитку люд-
ських ресурсів в туризмі у Запоріжжі:  = 5 років,  

 = 30%,  = 60%,  = 5 (середній реальний дохід 
працівників — 96 000 грн). Припустимо, що макси- 
мальні значення показників розвитку людських ре- 
сурсів в туризмі:  = 30 рік,  = 60%,  = 90%, =  
= 5,2 (при доході у рік 168 000 грн). Мінімальними 
показниками розвитку людських ресурсів в туризмі є 
такі: = 1 рік, = 10%,  = 30%,  = 4,6 (при міні-
мальному річному доході 48 000 грн). 

У результаті розрахунку одержуємо: = 0,0459 + 0,0889 + 0,0556 + 0,2222 ≈ 0,41. 

При = 1, 0 < < 1 індекс розвитку людсь-

ких ресурсів може бути використаний для ранжиру-
вання і класифікації туристичних регіонів за рівнем 
розвитку людських ресурсів; значення індексу більше 
0,8 можуть вважатися високими, від 0,4 до 0,8 — се- 
редніми, менше 0,4 — низькими. Очевидно, що індекс 
розвитку людських ресурсів в туризмі у Запоріжжі — 
0,41 є близьким до низького. 

Індекс розвитку людських ресурсів може бути від-
носним, якщо його розраховують порівняно з показ-
никами інших більш сприятливих і менш сприятливих 
туристичних регіонів (міст, секторів туризму, підпри-
ємств). Індекс розвитку людських ресурсів може бути 
абсолютним. У такому разі максимальні й мінімальні 
показники (  , ) беруть за максимально й мінімально 

допустимі експертно визначеним значенням.  
Висновки. Таким чином, запропоновано мето-

дику оцінювання розвитку туризму, орієнтовану на 
концептуальну модель планування та розвитку люд- 
ських ресурсів у туризмі. Для цього запропоновано 
ввести такий агрегований показник, як індекс розвит-
ку людських ресурсів (ІРЛР) туризму. Наведена мето-
дика оцінювання соціально-економічного розвитку 
туризму як напрям ефективності управління дозволяє 
порівняти розвиток людських ресурсів у туризмі в різ-
них регіонах (містах, секторах туризму, підприєм- 
ствах); орієнтує на регіональні інтереси, оскільки оці-
нює не тільки споживання ресурсів, а й розвиток люд-
ських ресурсів; орієнтує на високий рівень освіти і до-
свіду роботи кадрового потенціалу, що є основою удо-
сконалення сфери туристичних послуг, впровадження 
новітніх інформаційних технологій, розвитку високого 
рівня корпоративної культури; дозволяє надати оцінку 
розвитку туризму в Україні відповідно до концепції 

сталого розвитку суспільства, теорією людського капі-
талу і суспільного блага; оцінює продуктивність праці 
і якість обслуговування за допомогою порівняння як 
доходів працівників, так і їх утворення; є дієвим ін-
струментом найважливішої стратегічної цілі й завдан-
ням Стратегії розвитку туризму та курортів на період 
до 2026 року, частиною розроблюваної концептуальної 
моделі організації системи якісної підготовки, пере-
підготовки та підвищення кваліфікації фахівців турис-
тичного супроводу та обслуговування, інших професій 
сфери туризму та курортів. 
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ЕВОЛЮЦІЯ ІННОВАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ QUINTUPLE HELIX  
НА ПРИКЛАДІ ПРОМИСЛОВИХ І ПРИРОДНИХ ПАРКІВ УКРАЇНИ 

Постановка проблеми. Сталий розвиток неможли-
вий без постійного вдосконалення економічної, соці-
альної та екологічної діяльності на різних рівнях на- 
ціонального господарства. Підтримкою покращень є 
інновації, що на практиці впроваджуються в рамках 
різних організаційних форм. Зокрема, необхідною є 
актуалізація інноваційного потенціалу паркових струк-
тур, як індустріальних, так і природних. Діяльність у 
цих, на перший погляд, різних паркових мережах про-
ходить переважно відособлено одна від одної, проте в 
контексті об’єднання зусиль для досягнення Цілей 
сталого розвитку доцільним є моделювання та реалі-
зація їх інноваційних процесів, які в певних організа-
ційних і регулятивних аспектах мають спільні риси. 

Застосування концептуальної моделі Quintuple 
Helix («квінто-спіраль») [1] та її попередніх еволюцій-
них форм у площині інноваційної економічної діяль-
ності (знаннєвої економіки) посилює аналіз вико-
нання розподілених ролей основних учасників сталого 
розвитку. Поступове «приєднання» до інноваційних 
виробничих процесів наукової, державної, соціальної 
та екологічної складової, що набули трансформацій 
унаслідок накопичення нових знань, — на прикладі 
промислових і природних парків уможливлює роз- 
криття певних особливостей такої еволюції. Зокрема, 
необхідна відповідь на питання, чи є екологізація, що 
ґрунтується на інноваційному підході, наразі найви-
щим етапом еволюційного процесу Helix-моделю-
вання, що підтримує проведення аналізу сталого роз-
витку. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. І. Карая-
ніс (E. Carayannis), Т. Барт (T. Barth), Д. Кемпбел  
(D. Campbell) [1; 2] вважають, що поєднання знань, 
інновацій і чинників навколишнього природного се-
редовища дозволить одержувати нові теоретичні ре-
зультати аналізу сталого розвитку. Розроблена ними 
концептуальна Quintuple Helix модель ґрунтується на 
Quadruple Helix (квадро-спіраль) моделі, що має в 
своїй основі Triple Helix (тріо-спіраль) модель, авто-
рами якої є Х. Ецковіц (H. Etzkowitz) і Л. Лейдесдорф 
(L. Leydesdorff) [3]. Quadruple Helix (квадро-спіраль) 
модель одержала розвиток у роботі, автором якої є  
Р. Стінкамп (R. Steenkamp) [4]. Дослідженню питань 
сутності знань, управління знаннями (knowledge 
management), знаннєвої економіки (knowledge econo-
my), а також інтелектуального капіталу присвячено 
праці таких вчених, як: Ф. Бодендорф (F. Bodendorf) 
[5], В. Крайтель (W. Kreitel) [6]; Ґ. Хюттенеґер 
(G. Hüttenegger) [7]; К. Норт (K. North) [8], Н. Ал-Алі 

(N. Al-Ali) [9], К. Мертінс (K. Mertins), К. Альверт  
(K. Alwert), П. Хайсіг (P. Heisig) [10]. 

Інноваційні аспекти розвитку «зеленої» еконо-
міки, державного регулювання природокористування 
викладено в роботах Б. Буркинського та Н. Хумарової 
[11; 12]. Дослідженню природно-рекреаційної сфери 
економіки України присвячено роботи В. Кислого та 
Г. Шевченко [13; 14]. Розвиток експірієнс-туризму, 
зокрема, інноваційно-маркетингових аспектів рекреа-
ційного туризму висвітлений у роботах таких авторів, 
як С. Квінлан Катлер (S. Quinlan Cutler), Б. Кармайкл 
(B. Carmichael) [15], Х. Вергопулос (H. Vergopoulos) 
[16], Г. Шевченко, Т. Іванової [17]. 

Водночас теоретичним і методологічним питан-
ням розвитку економіки природокористування та охо-
рони довкілля в окремих організаційних формах на ос-
нові еволюційного підходу до інноваційного, зокрема, 
«спірального» моделювання, на наш погляд, приділено 
недостатньо уваги. 

З огляду на вищезазначене, мета дослідження по-
лягає в обґрунтуванні економіко-екологічної іннова-
ційної діяльності промислових і природних парків на 
основі Helix-моделювання в його еволюційному кон-
тексті. 

Виклад основних результатів. Quintuple Helix є 
концептуальною моделлю, що відноситься до знаннє-
вої економіки, описує інноваційні процеси розвитку 
суспільства та має транс- і мультидисциплінарний ха-
рактер. Для докладнішого розуміння її змісту розкри-
ємо сутність категорії «знання» та, зокрема, нолідж-
менеджменту [18]. У контексті управління знаннями 
останні, як правило, розглядаються в рамках ієрархіч-
ного та процесного підходів. Згідно з першим знання 
змінюють свою форму та зміст, що можна зобразити у 
вигляді сходів, які, починаючи з нижчої сходинки та 
закінчуючи верхньою, можна представити таким чи-
ном [8, с. 41]: факти (символи) → дані (факти + син-
таксис + семантика) → інформація (дані + мета їх за-
стосування) → знання (інформація + досвід + нави- 
ки + компетенція) → дії (знання + мотивація) →  
мудрість (знання + дії + передача знань). 

Знання як результат процесу трансформації да-
них та інформації збагачується з досвідом і оцінюється 
в основному в якості нематеріального економічного 
ресурсу. Цей трансформаційний процес не закінчу-
ється появою знань із інформації, а передбачає пере-
дачу існуючих і подальше створення нових знань, а 
також зворотний зв’язок на більш високому рівні [6, 
с. 16-18]. 
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І з ієрархічних, і з процесних позицій мотивація 
є визначальним чинником трансформації знань як по-
тенціалу, тобто деякої монументальної, проте позбав-
леної потрібної динаміки даності, в знання практичні, 
дієві, які й приводять врешті-решт до отримання еко-
номічної чи соціальної ефективності в процесі вирі-
шення тієї чи іншої проблеми. Сутність взаємозв’язків 
між знаннями і мотиваційними та інноваційними чин-
никами полягає в тому, що вони є, з одного боку, не-
обхідним базисом, а з іншого — дієвим інструментом 
вирішення соціально-економічних проблем, пов’яза-
них із формуванням і використанням інтелектуаль-
ного капіталу. 

Взагалі поняття знань і, відповідно, управління 
знаннями не може бути чітко визначене, оскільки не 
існує точного уявлення про те, що саме ми можемо 
називати знаннями. Зокрема, практично не підда-
ються оцінці так звані неявні знання. В роботі [7, с. 3] 
під нолідж-менеджментом пропонується розуміти всю 
діяльність певного суб’єкта соціально-економічних  
відносин, що пов’язана з даними, інформацією та 
знаннями в тій чи іншій формі. 

На думку автора роботи [5, с. 133-138], циклічний 
і замкнений процес управління знаннями включає в 
себе шість етапів: 

— формулювання цілей нолідж-менеджменту. 
Процес управління знаннями починається з визна-
чення своїх цілей, які є похідними від цілей суб’єкту 
економічної діяльності (на організаційному чи регіо-
нальному рівнях). Це дозволяє заощаджувати на актив-
ності суб’єкту шляхом використання «готових» відпо-
відей на соціально-економічні та організаційні пи-
тання; 

— ідентифікація знань — передбачає пошук про-
зорих індивідуальних і колективних навиків. Виявлені 
знання підлягають каталогізації та занесення до відпо-
відних баз; 

— розвиток знань: організації постійно потребу-
ють нових навиків, продуктів, кращих ідей і більш 
ефективних процесів, як за допомогою власних спів-
робітників, так і шляхом використання зовнішніх дже-
рел оновлення знань. Розвиток знань припускає вико-
ристання останніх як у явній, так і в неявній формах; 

— збереження та накопичення знань. Йдеться про 
якісно селекційний процес, який передбачає відбір 
найкращих знань, накопичення їх і збереження на 
електронних носіях в ІТ базах даних; 

— поширення знань. Концепція розповсюдження 
знань залежно від контексту означає або централізо-
вано керовану передачу знань для певних груп співро-
бітників, або одночасну дифузію знань між окремими 
особами чи членами колективів. При цьому для уник-
нення конфліктних ситуацій і неефективних дій необ-
хідний контроль обміну знаннями; 

— застосування знань — їх продуктивне викорис-
тання на благо суб’єкта економічної діяльності та сус-
пільства загалом. 

Автори роботи [10] вбачають тісний зв’язок між 
управлінням знаннями та інтелектуальним капіталом, 
що просліджується навіть на етимологічному рівні: 
слово «знання» (Wissen) в німецькій науковій терміно-
логії присутнє в обох словосполученнях: управління 
знаннями — Wissensmanagement, інтелектуальний ка-
пітал — Wissensbilanzen. 

У роботі [9, с. 63-75] автором пропонується ком-
плексний підхід до управління інтелектуальним капі- 

талом (СІСМ), що ґрунтується на системі нолідж-ме-
неджменту та розглядається на наступних етапах здій-
снення бізнес-процесів: 

— управління ресурсами; 
— управління виробничими процесами; 
— процеси оптимізації задоволення потреб та ін-

тересів зацікавлених сторін. 
В економіці, де 80% від вартості бізнесу створено 

інтелектуальним капіталом, управління яким слід ін-
тегрувати в кожному з цих етапів, у чому й полягає 
основна ідея СІСМ підходу. Поряд із цим управління 
інтелектуальним капіталом включає перераховані 
вище етапи: на першому етапі формуються інтелекту-
альні ресурси, вартість яких має приховану форму; на 
другому етапі інтелектуальні ресурси перетворюються 
на інтелектуальні активи, що піддаються економічній 
оцінці; на останньому етапі значення інтелектуального 
капіталу максимізується шляхом посилення правового 
захисту, що дозволяє комерціалізувати та підтриму-
вати цей капітал на ринку. Тобто, іншими словами, 
прогрес інтелектуального капіталу, розділений на три 
етапи, супроводжується такою трансформацією його 
форми: знання (як сировинні ресурси) — інноваційні 
ресурси (основа товарного продукту) — права інтелек-
туальної власності (юридично ідентифікована форма 
інтелектуального капіталу). 

Наприклад, для розробки продукту — програмне 
забезпечення — фірма спочатку використовує розум, 
досвід і певний обсяг знань своїх співробітників. По-
тім на етапі, коли інноваційний продукт набуває фор-
ми та змісту, які можна оцінити у вартісному виразі, 
він поставляється на ринок програмних продуктів. На-
решті, для того щоб збільшити виграші від реалізації 
на ринку створеного продукту, фірма має отримати 
права інтелектуальної власності з метою захисту шля-
хом отримання патенту на відповідне програмне забез-
печення. Пізніше для максимізації реалізації величини 
інтелектуального капіталу використання інновацій-
ного продукту продовжується структурно розширюва-
тися за допомогою різних ліценцій та угод. 

На глобальному рівні інновації знаменують поча-
ток четвертої промислової революції, визначеність  
ідентичності якої є предметом різногалузевих науко-
вих досліджень. У роботі [4] проведено аналіз пе- 
редумов і перспектив появи та розвитку цієї революції, 
що завдячує процесам діджиталізації та, зокрема, ді-
джитальній економіці, яка сприяє поширенню іннова-
цій у різних сферах сталого розвитку: через посилення 
зростання віртуального світу та конкуренції, відкриття 
нових ринків збуту та збільшення асортименту товарів 
і послуг. Більшість держав світу використовують орга-
нізаційно-технологічні інновації в якості двигуна де-
мократичного та соціально-орієнтованого розвитку. 

Моделювання інноваційної діяльності у формі 
«розкручування спіралі» від економічних знань — до 
знань екологічних може відбуватися в зворотному на-
прямку, коли організаційне утворення має своєю мі-
сією екологічну діяльність і намагається підвищити рі-
вень економічної діяльності без порушення своїх ос-
новних функцій. Розглянемо на прикладі промисло-
вих і природних парків, що в організаційному та тери-
торіальному сенсі мають спільні риси, також мають  
різні призначення в системі життєдіяльності суспіль- 
ства, проте в напрямку досягнення Цілей сталого роз- 
витку можуть обмінюватися досвідом та інновацій- 
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ними здобутками, передусім, у таких сферах, як ту-
ризм і рекреація. 

Розглянемо загальні питання формування та роз-
витку мереж індустріальних і національних природних 
парків в Україні [19]. Індустріальний парк є іннова-
ційним напрямом сталого розвитку національної еко-
номіки та системи соціально-економічних відносин на 
рівні держави та її окремих територій. Відповідно до 
Закону України «Про індустріальні парки» [20] ін- 
дустріальний парк є територією, що облаштована від-
повідною інфраструктурою та в межах якої зацікавлені 
суб’єкти господарювання можуть здійснювати свою 
діяльність у таких сферах, як переробна промисло-
вість, науково-дослідна, інформаційна та телекомуні-
каційна діяльність. Формування та реалізацію держав-
ної політики щодо створення і функціонування ін- 
дустріальних парків в Україні здійснює Міністерство 
розвитку економіки торгівлі та сільського господар- 
ства України. 

Законодавчо визначена специфіка індустріальних 
парків [20; 21] полягає, по-перше, в тому, що землі 
парків є землями промисловими (при цьому земельні 
ділянки державної та комунальної власності в межах 

парку можуть бути продані керуючій компанії та ін-
шим учасникам діяльності в парку); по-друге, парк 
створюється на період щонайменше 30 років і площею 
від 15 до 700 га, а також на час включення до відпо- 
відного реєстру в його межах повинен бути відсутній 
цілісний майновий комплекс для виробництва про- 
дукції. 

Промислові парки, створені з ініціативи органів 
державної влади чи органів місцевого самоврядування, 
або юридичними чи фізичними особами, надають уча-
сникам вигоди щодо економії на фінансових, люд- 
ських та інших ресурсах для ведення бізнесу, а також 
щодо розширення можливостей забезпечення та під- 
тримання бізнесу збоку керуючої компанії. При цьому 
досягається певний соціальний ефект, пов’язаний пе-
реважно зі створенням робочих місць на території  
розміщення промислових і наукових парків. 

Промислові (індустріальні) парки є об’єктами 
економічної та іншої діяльності, що спеціалізуються 
саме на інноваціях. В Україні мережа індустріальних 
парків, у яких є реальні учасники, представлена в 
табл. 1 (номінальна кількість зареєстрованих парків — 
44) [22].

Таблиця 1 
Види діяльності учасників промислових парків України 

Назва парку, область, 
площа (га) 

Назва учасника Основні види діяльності учасника 

Агропромислова діяльність

Індустріальний парк 
«Свема», Сумська; 92,00 

ТОВ «Шосткинський 
елеватор» 

Вирощування зернових культур, бобових культур і на-
сіння олійних культур; післяурожайна діяльність;  
оптова торгівля зерном, насінням і кормами для тварин

Вінницький ІП, Вінницька; 
35,70 

ТОВ «Укро-Експерт-
постач» 

Виробництво олії та тваринних жирів;  
виробництво інших органічних хімречовин 

Ланнівський ІП, Полтав-
ська; 30,71 

Приватне підприєм-
ство «Ланна-Агро» 

Післяурожайна діяльність; оптова торгівля зерном, нео-
бробленим тютюном, насінням і кормами для тварин; 
складське господарство 

ТОВ «Промінь» Післяурожайна діяльність оптова торгівля зерном, нео-
бробленим тютюном, насінням і кормами для тварин; 
складське господарство 

Інша промислова діяльність

ІП «Коростень», Житомир-
ська; 42,20 

ТОВ «БФ Проект» Лісопильне та стругальне виробництво; виготовлення 
виробів для плетіння 

ІП «Новодністровський», 
Чернівецька; 15,36 

ТОВ «Вест Буковина» Виробництво готових текстильних виробів; вироб-
ництво нетканих текстильних матеріалів і виробів із них

ІП «Павлоград», Дніпропет-
ровська; 250,00 

ТОВ «СГ МЕТАНОЛ» Виробництво інших основних органічних хімічних ре-
човин 

ТОВ «СІНГАЗ ФТС» Виробництво промислових газів 

ТОВ ІНВЕСТИЦІЙНА 
ГРУПА «КВАРТАЛ» 

Виробництво електроенергії; передача електроенергії

ТОВ «ГВМ Україна» Виробництво зброї та боєприпасів; оброблення металів

ТОВ «ЕКО МОДУЛЬ-
Україна» 

Виробництво духових шаф, печей і пічних пальників

ІП «Вінницький кластер хо-
лодильного машинобуду-
вання», Вінницька; 19,27 

ТОВ «ГРІН КУЛ» Виробництво промислового холодильного та вентиля-
ційного устаткування; виробництво керамічних виробів; 
оптова торгівля іншим устаткуванням; діяльність готелів

Адаптовано на основі джерела [22]. 

Природні парки в Україні представлені націо- 
нальними та регіональними ландшафтними парками, 
основне призначення яких полягає в забезпеченні за- 
хисту природи, покращенні екології, рекреації тощо. 
Найбільш затребувана інноваційна діяльність природ- 
них парків пов’язана зі створенням додаткових фінан-
сово-економічних можливостей їх самозабезпечення. 

Посилення ролі промислових і природних парків 
у сьогоднішніх процесах сталого розвитку в Україні 
(відповідно до Цілей сталого розвитку [23] — табл. 2) 
потребує інновацій та залучення інвестицій, перед- 
усім, у рекреаційно-туристичній сфері. 
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Таблиця 2 
Зміст пропозицій щодо розвитку інновацій у природних і промислових парках  

у контексті досягнення Цілей сталого розвитку (ЦСР) в Україні 

ЦСР Інклюзивний підхід Підхід економіки вражень

1. «Ні» — бідності Підвищення життєстійкості населення через 
розвиток інноваційного виробництва в напрямі 
задоволення первинних і соціальних потреб 

Розвиток нових форм оздоровчої 
рекреації на основі природного се-
редовища (еко-рекреації) 

3. Здоров’я та доб-
робут — людям 

Підтримання здоров’я населення через поліп-
шення якості послуг оздоровчої рекреації 

Розвиток велнес-туризму в рекреа-
ційних зонах природних парків 

8. Гідна робота та 
економічне зрос-
тання 

Підвищення гігієни праці, зокрема, працездат-
ності шляхом оптимізації режиму «робота — 
відпочинок» 

Стимулювання одержання нового 
позитивного досвіду співробітни-
ками парків   

9. Індустрія, інно-
вації та інфраструк-
тура 

Застосування інновацій і соціального впливу в 
якості об’єднувального чинника розвитку пар-
ків 

Розвиток промислового туризму 
як різновиду експірієнс-туризму 

11. Стійкі міста та 
громади 

Збільшення доступності екологічно-орієнтова-
ної оздоровчої рекреації через розгалуження 
мережі зелених місць відпочинку та модерніза-
цію рекреаційної інфраструктури парків 

Розвиток широкого спектру видів 
експірієнс-туризму та альтерна-
тивних форм рекреації, зокрема, 
спорту в міських агломераціях 

15. Життя на землі Забезпечення та сприяння сталому викорис-
танню наземних екосистем, сталого управління 
лісами, зупинення втрати біорізноманіття тощо

Підтримка інновацій у сільському 
туризмі та розвиток наукового ту-
ризму як різновиду екотуризму 

17. Партнерство за-
ради ЦСР в Україні 

Впровадження на території парків різних форм 
партнерства держави, бізнесу та ГО із залучен-
ням досвіду міжнародного співробітництва 

Запозичення досвіду різних країн 
щодо широкого використання по-
тенціалу  альтернативного туризму

Розроблено та узагальнено автором на основі джерел [19-21; 23-26]. 

 
Еволюцію інноваційного моделювання, що до- 

датково забезпечує реалізацію концепції сталого роз-
витку, можна представити як зміну етапів і відповід-
них моделей (рис. 1): 

Triplex Helix модель: інноваційне забезпечення 
економіки, науки та освіти, державної діяльності; 

— Quadruple Helix модель: інноваційне забезпе-
чення економіки, науки та освіти, державної діяльно-
сті, активного соціуму та демократії; 

— Quintuple Helix модель: інноваційне забезпе-
чення економіки, науки та освіти, державної діяльно-
сті, активного соціуму та демократії, природокористу-
вання та охорони довкілля. 

На прикладі порівняльного аналізу інноваційної 
діяльності промислових і природних парків еволюція 
Helix-моделювання має прямий характер (для про- 
мислових парків): 

«Triplex Helix модель → Quadruple Helix модель → 
Quintuple Helix модель» (створення умов для рекреації 
співробітників і розвиток промислового туризму як  
різновиду так званого експірієнс-туризму) і зворотний 
характер (для природних парків); 

«Quintuple Helix модель → Quadruple Helix мо-
дель → Triplex Helix модель» (розвиток еко-рекреації 
та велнес-туризму як інноваційно-економічних напря-
мів діяльності). 

При цьому обидва напрями еволюції Helix-моде-
лювання пояснюють позитивний вплив нових знань та 
ідей як для екологізації діяльності промислових пар-
ків, так і для «економізації» парків природних. Сут-
ність застосування вказаних моделей у їх еволюцій-
ному контексті полягає в тому, що успіх інноваційного 
розвитку залежить не тільки від знаннєвого забезпе-
чення господарської та природозахисної діяльності, а 
також і від «соціальних знань» (більш широко — ін-
клюзивний підхід) і підтримки, відповідно, механізмів 
регулювання: ринкового, державного та соціального. 

При цьому роль того чи іншого виду регулювання роз-
повсюджується на всі етапи еволюції Helix моделей, а 
вага ролей така: 

— Triplex Helix модель — переважно ринкове ре-
гулювання; 

— Quadruple Helix модель — переважно соціальне 
регулювання; 

— Quintuple Helix модель — переважно державне 
регулювання, а також соціальне регулювання. 

Слід зазначити, що йдеться, передусім, про вста-
новлення правил і стимулювання інноваційної діяль-
ності. На практиці на будь-якому етапі досліджуваного 
інноваційного моделювання основна роль — за ринко-
вою саморегуляцією. Поєднання державного, ринко-
вого та соціального регулювання є запорукою форму-
вання дієвої політики щодо реалізації Цілей сталого 
розвитку, а саме через: формування рамок і міні- 
мально необхідний контроль за додержанням правил 
поведінки на ринку інноваційних товарів і послуг, 
проте без втручання в процеси його функціонування; 
стимулювання інноваційної діяльності в обох напря-
мах: «від економіки — до екологізації» та «від еколо-
гії — до економізації»; створення сприятливого інвес-
тиційного клімату та залучення інвестицій на принци-
пах ефективності та відповідальності. 

Висновки. Отже, в результаті проведеного до- 
слідження узагальнені та висвітлені в концептуаль-
ному контексті підходи щодо Helix-моделювання еко-
номіко-екологічної інноваційної діяльності промисло-
вих і природних парків в Україні. Окрему увагу приді-
лено проєкції Helix-моделювання в площину діяльно-
сті парків в його еволюційному контексті: Triplex Helix 
→ Quadruple Helix → Quintuple Helix. Еволюція Helix-
моделювання може відбуватися в зворотному напрямі: 
з одного боку, доцільно поєднувати досвід природо- 
користування (при розвитку екологічної діяльності ін-
дустріальних парків), а, з іншого — залучати інвестиції 
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Рис. 1. Схема Helix-моделювання інноваційної діяльності промислових і природних парків 

Розроблено автором на основі джерел [1; 2]. 

в економіку природокористування (при розвитку еко-
номічних напрямів діяльності природних парків) у  
рамках реалізації Цілей сталого розвитку 2030; із ви-
значенням довгострокових проблем природокористу- 
вання та охорони довкілля в їх інституційному та стра- 

тегічному контексті. Поділ на еволюційні етапи є  
умовним у тому сенсі, що можна провести паралелі 
між еволюцією концептуальної моделі інноваційної ді- 
яльності та становленням концепції сталого розвитку; 
Helix-модель аналітично супроводжує хід сталого роз- 
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витку. Подальші дослідження будуть присвячені ана- 
лізу концептуальних положень Helix-моделювання 
інноваційної діяльності на рівні міських агломерацій. 

Дослідження виконане в рамках наукових тем: 
«Інклюзивність економіки вражень у природокористу-
ванні (№ державної реєстрації 0119U000229) та «Домі-
нанти інвестиційно-інноваційної політики природо-
користування національної економіки» (№ державної 
реєстрації 0120U100160). 
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ІННОВАЦІЙНА ЕКОСИСТЕМА ПРИДНІПРОВСЬКОГО 
ЕКОНОМІЧНОГО РАЙОНУ: АКТОРИ, ЇХ ЯКІСТЬ ТА ПОВНОТА 1 

 
Постановка проблеми.1 В Україні на регіональ-

ному рівні активно розробляються стратегії смарт-спе-
ціалізації. Смарт-спеціалізація — це розумний підхід до 
виявлення сильних сторін, унікальних функцій і акти-
вів регіону завдяки постійній співпраці бізнесу, науки, 
влади та громадськості у пошуку та підтримці пріори-
тетів інноваційного розвитку економіки регіону, що 
базуються на його науковому, освітньому, промисло-
вому та інноваційному потенціалі, та мають на меті 
посилити його конкурентні переваги на міжнародному 
рівні. Згідно з цим підходом, регіональні органи влади 
покликані сприяти пошуку і відкриттю в регіонах но-
вих інноваційних ніш та розвитку цілісних регіональних 
інноваційних екосистем як основи сталого випереджа-
ючого інноваційного розвитку регіонів та країни в ці-
лому.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У сучасній 
науковій літературі інноваційні системи все частіше 
іменуються екосистемами. Зазвичай науковці [1-3] ус-
відомлено використовують цей термін для підкрес-
лення важливих властивостей, притаманних сучасним 
інноваційним процесам, серед яких: нелінійність, ін-
терактивність, мережевість, відкритість, стійкість, са-
морозвиток, здатність еволюціонувати у часі та по  
відношенню до зовнішнього середовища, коеволюція, 
коспеціалізація, коллаборація. Деякі науковці [4-6] не-
гласно виступають в підтримку традиційного терміна 
«інноваційна система», ігноруючи новомодне захоп-
лення інноваційними екосистемами, що, слід визнати, 
є справою академічного смаку і має право на існу-
вання, якщо концепція інноваційної системи враховує 
сучасні реалії.  

Процеси формування інноваційних екосистем 
досліджуються на різних рівнях — від віртуального  
(цифрові платформи) до глобального (міждержавні й 
транскордонні інноваційні екосистеми). Предметом 
особливого інтересу економістів є регіональні іннова-
ційні екосистеми з огляду на зростаючу роль регіонів 
у розвитку інноваційних процесів [7]. Засновником 
концепції регіональної інноваційної системи є профе-
сор Кардифського університету (Великобританія) 
Ф. Кук (P. Cooke), який вперше зробив наголос на 
тому, що регіони більш пристосовані, ніж національ-
ний простір, до налагодження реальних дієвих зв’язків 
між учасниками інноваційних процесів. Наукова шко- 

                                                
1 Стаття підготовлена в рамках виконання науково-

технічного проєкту «Концепція інституційного забезпе-
чення формування інноваційної екосистеми в еконо- 
мічних районах (на прикладі Придніпровського еко- 
номічного району)» (номери державної реєстрації: 
0120U100941, 0120U100989).  

 

ла Ф. Кука розглядає регіон як цілісний (неподільний) 
організм — певну соціально-культурну єдність, — через 
призму якого досліджує регіональні інноваційні сис-
теми, акцентуючи увагу на організаціях, інститутах та 
культурі [5; 8; 9].  

На відміну від Ф. Кука і його прибічників, інша 
група науковців наголошує на виключній значимості 
підприємств, секторів економіки, технологій та під- 
приємництва у розвитку інноваційних систем, при-
чому не стільки регіональних, скільки просторових. 
Просторові інноваційні системи, на їх думку, є квін-
тесенцією національних, регіональних та галузевих 
інноваційних систем та не обмежуються адміністра- 
тивними межами регіону, а тому є гнучкішими і мо-
жуть приймати різноманітніші конфігурації у просторі 
[10; 11]. Обидва підходи мають свої переваги і будуть 
враховані при проведенні подальших досліджень.  

В Україні наукові інтереси дослідників зосе- 
реджені на пошуку напрямів розбудови регіональних 
інноваційних екосистем в умовах євроінтеграційних 
процесів [12], налагодження співпраці між їх ключо-
вими гравцями [13]; на розробці нових поглядів на  
теоретичні засади формування і реалізації державної 
наукової, науково-технічної та інноваційної політики 
[14-16].  

Проте, серед фахівців немає згоди щодо того, які 
структурні елементи і відносини є найважливішими в 
інноваційних екосистемах, і яким має бути їх склад. 
Традиційно учасників екосистеми розділяють за моде-
лями потрійної спіралі (наука — бізнес— держава) або 
чотирьохланкової спіралі (наука — бізнес — держава — 
громадянське суспільство), роблячи акцент на інсти-
туційних секторах, а не на функціях і ролях учасників. 
Нами пропонується розширити перелік складових (ак-
торів) інноваційної екосистеми, залежно від викону- 
ючих ними функцій та ролей, і на прикладі Придніп-
ровського економічного району проаналізувати їх на 
предмет наявності, достатності та якості для форму-
вання цілісних працюючих регіональних інноваційних 
екосистем на рівні областей та економічного району в 
цілому. У цьому полягає мета даного дослідження.  

Виклад основного матеріалу. Актори2 регіональної 
інноваційної екосистеми розглядаються як організації, 
що вбудовані в інституційну конструкцію регіону, 
представлену сукупністю інститутів (законів, норм, 

2 У неокласичній економіці всі організації, які бе-
руть участь в інноваційних процесах, прийнято позначати 
економічними агентами; в інституційній економічній  
теорії вони іменуються «акторами» і відрізняються від 
економічних агентів тим, що займаються не лише еконо-
мічною, але й іншими видами діяльності, а отже, прий-
мають рішення, які впливають на всі сфери діяльності су-
спільства.  
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правил, успадкованих соціальних звичок, традицій, 
цінностей), що визначають інституційне оточення ді-
яльності організацій, впливають на відносини між 
людьми в організаціях, між організаціями, між органі-
заціями і зовнішнім середовищем. Виходячи з цього, 
пропонується розглядати регіональну інноваційну 
екосистему як співвідношення таких структурних еле-
ментів (акторів), згрупованих у шість секторів відпо-
відно до їх призначення та ролей:  

підприємницький сектор — створює інновації та 
формує основний попит на інновації  — представлений 
підприємствами всіх сфер економічної діяльності, 
форм власності та розмірів, українськими та інозем-
ними, сталими і молодими (стартапами);   

державний сектор — сприяє (підтримує) або блокує 
інновації — органи державної влади і регіонального уп-
равління, які визначають та реалізують державну та ре-
гіональну інноваційну політику; інші владні струк-
тури, які своїми управлінськими рішеннями вплива-
ють на перебіг інноваційних процесів;  

науково-освітній сектор — навчає, нарощує люд- 
ський потенціал; продукує нові знання, ідеї, відкриття — 
включає заклади освіти всіх рівнів (дошкільної, за- 
гальної середньої, професійної (професійно-техніч-
ної), фахової передвищої та вищої); організації, які 
займаються фундаментальними та прикладними до- 
слідженнями і розробками всіх інституційних секторів 
(державного, підприємницького, приватного непри- 
буткового, вищої освіти);  

сектор фінансового забезпечення — фінансує іннова-
ції протягом усього інноваційного циклу — включає дер-
жавні фонди та установи; українські венчурні фонди; 
банки; міжнародні учасники — це можуть бути зару- 
біжні венчурні інвестори, компанії, які укладають  
контракти з науковими установами на проведення ко-
мерційних досліджень і розробок; зарубіжні програми 
і фонди та інші;  

сектор інфраструктурної підтримки — з’єднує ак-
торів в одній локації, здійснює інкубацію, тестування, 
апробацію, просування на ринок — представлений 
суб’єктами інноваційної інфраструктури, які: допома-
гають запустити інноваційний бізнес, надаючи офісні 
площі, спеціалізовані послуги та консультації щодо 
створення підприємства, залучення інвестицій, за- 
хисту інтелектуальної власності (бізнес-інкубатори та 
акселератори); сприяють просуванню інноваційних  

розробок наукових установ і університетів до бізнесу 
(центри трансферу технологій); надають доступ до 
спеціалізованого обладнання та виробничих площ для 
створення мінімально життєздатного продукту та його 
апробації на життєздатність і затребуваність кінцевим 
споживачем з подальшим внесенням (за необхідності) 
змін до його комплектації і виведення на ринок (тех-
нологічні, наукові та індустріальні парки) та інші, які 
всіляко допомагають перетворити креативні ідеї і роз-
робки в реальний інноваційний бізнес;  

сектор громадських об’єднань — надає і поширює 
інформацію, об’єднує акторів у вирішенні спільних ці-
лей — включає недержавні неприбуткові самоврядні 
організації, спілки, асоціації, які своєю діяльністю 
впливають на розвиток інноваційної екосистеми, до-
помагаючи долати соціальні бар’єри між людьми, 
озвучуючи реальні проблеми, з якими стикаються їх 
члени та суспільство в цілому, пропонуючи своє ба-
чення та конкретні шляхи їх вирішення, ініціюючи 
об’єднання акторів у спільні структури (наприклад, 
кластери) для досягнення синергетичного ефекту від 
спільної діяльності.   

Таке групування дає чітке розуміння призна-
чення кожного актора в екосистемі, оскільки для того, 
щоб бути частиною екосистеми недостатньо працю-
вати на території її локації — в нашому випадку в ме-
жах економічного району, — потрібно внести свій 
вклад в її розвиток.  

Відповідно до цього групування, проаналізуємо 
стан інноваційних екосистем в областях Придніпров-
ського економічного району за секторами акторів на 
предмет їх повноти та якості для забезпечення ціліс-
ності регіональних інноваційних екосистем на рівні 
областей та економічного району в цілому.  

1. Підприємницький сектор
Придніпровський економічний район у складі 

трьох областей — Дніпропетровської, Запорізької та 
Кіровоградської — є одним із найбільш промислово 
потужних економічних районів України. Промисло-
вість району представлена практично всіма видами 
промислової діяльності, серед яких провідне місце по-
сідають гірничо-металургійний комплекс, машинобу-
дування, харчова промисловість та електроенергетика. 
Причому Дніпропетровська і Запорізька області мають 
виражений індустріальний характер економіки, а  
Кіровоградська область — аграрно-індустріальний 
(табл. 1).  

Таблиця 1 
Структура випуску за деякими видами економічної діяльності  

по областях Придніпровського економічного району у 2017 р.*, у % до підсумку1 

Області Усього 

Сільське гос-
подарство, лі-
сове та рибне 
господарства

Добувна промис-
ловість і розроб-
лення кар’єрів 

Переробна  
промисловість 

Постачання елект-
роенергії, газу, пари 
та кондиційованого 

повітря
Дніпропетровська 100,0 6,1 17,1 42,8 2,9
Запорізька 100,0 9,4 1,7 52,5 9,5
Кіровоградська 100, 31,1 5,8 21,8 2,4

* Останні доступні дані.
1 Складено автором за джерелом [17, с. 103]. 

Переважна більшість підприємств економічного 
району, як і в цілому України, є малими і середніми 
за розмірами (табл. 2), вони сконцентровані пере- 
важно у промисловості, сфері торгівлі та сільському 
господарстві (табл. 3). Малі і середні підприємства 
(МіСП) економічного району є менш інноваційно ак- 

тивними, ніж великі підприємства, що характерно для 
України і світу в цілому. В економічному районі, од-
нак, зустрічаються приклади високоінноваційних 
МіСП, наприклад, Infocom Ltd і Sprybuild (м. Запо- 
ріжжя), Distributed Data Systems (м. Дніпро).  



ПІДОРИЧЕВА І. Ю. 
 

 

 
 

118 ВІСНИК ЕКОНОМІЧНОЇ НАУКИ УКРАЇНИ 

Таблиця 2 
Кількість підприємств за їх розмірами в Україні та областях Придніпровського економічного району у 2018 р.1 

 
Усього, 
одиниць

у тому числі

великі підприємства середні підприємства малі підприємства 

одиниць 

у % до зага-
льної кілько-
сті підпри-
ємств області

одиниць

у % до загаль-
ної кількості 
підприємств 
області 

одиниць 

у % до зага-
льної кілько-
сті підпри-
ємств області

Україна 355952 446 0,1 16124 4,5 339382 95,4

Дніпропетровська 
область 

29124 54 0,2 1298 4,4 27772 95,4 

Запорізька область 14995 26 0,2 594 3,9 14375 95,9

Кіровоградська  
область 

8068 3 0,0 344 4,3 7721 95,7 

1 Складено автором за джерелом [18]  

 
Таблиця 3 

Частка великих, середніх і малих підприємств у загальній кількості підприємств відповідного розміру  
за окремими видами економічної діяльності у 2018 р.1 

 Дніпропетровська область* Запорізька області*

Великі 
підпри-
ємства 

Середні 
підприєм-
ства 

Малі
підприєм-
ства 

Великі 
підпри-
ємства 

Середні 
підприєм- 
ства 

Малі 
підпри-
ємства 

Усього 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Сільське, лісове та рибне господарство - 9,4 14,7 - 17,4 19,1

Промисловість 70,4 36,5 12,1 77,0 38,3 12,9

Будівництво - 7,2 7,7 - 4,2 7,3

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт авто- 
транспортних засобів і мотоциклів 

24,1 19,1 31,2 23,0 14,2 27,0 

Транспорт, складське господарство, поштова 
та кур’єрська діяльність 

3,7 7,1 4,3 - 6,1 3,5 

Операції з нерухомим майном - 2,8 10,6 - 1,8 11,0 

Професійна, наукова та технічна діяльність 1,9 3,1 7,0 - 2,7 6,0

1 Складено автором за джерелами [19; 20]. 

* Головним управлінням статистики у Кіровоградській області відповідна інформаціє не надається.  
 
Серед трьох областей економічного району най-

нижчий рівень інноваційної активності мають про- 
мислові підприємства Дніпропетровської області, при-
чому така тенденція (за виключенням декількох років) 
є стійкою і триває, починаючи з 2011 р. (рис. 1). Це, 
якщо розглядати відносні показники, але в абсолют-
ному виразі кількість інноваційних промислових під-
приємств найвищою є саме у Дніпропетровській об- 
ласті — 71 підприємство проти 36 і 26 підприємств у 
Запорізькій та Кіровоградській областях відповідно 
[21, с. 66].  

Позитивним є те, що у 2018 р. Кіровоградська об-
ласть стала лідером серед усіх регіонів України за  
часткою реалізованої інноваційної продукції (послуг) 
у загальному обсязі реалізованої промислової продук-
ції (послуг) — 4,8% (у 2017 р. — 1,8%). У Дніпропет-
ровській області цей показник є нижчим за середній 
по Україні — 0,2% проти 0,8% (у 2017 р. — 0,1% і 0,7% 
відповідно). У Запорізькій області він складає 2,1% (у 
2017 р. — 2,4%) [21, с. 81; 22, с. 102].  

Однак за ступенем новизни реалізованої іннова-
ційної продукції лідером є Запорізька область: частка 
реалізованої інноваційної продукції — нової для рин-
ку — в ній склала 31,4% обсягу реалізованої інновацій-
ної продукції області, проте, цей рівень є меншим за 
середній по Україні (31,6%); у Дніпропетровській об-
ласті частка такої продукції дорівнює 19,6%; а от під- 

приємства Кіровоградської області реалізовували пе- 
реважно продукцію, яка була новою лише для підпри-
ємства (87,7%) [21, с. 81].  

Як видно з табл. 4, різним в областях району є 
розподіл інноваційних витрат за напрямами іннова-
ційної діяльності. Прогресивнішою виглядає струк-
тура витрат на підприємствах Дніпропетровської об- 
ласті, які витрачають приблизно однакові суми на 
внутрішні, зовнішні дослідження і розробки та прид-
бання обладнання. Але промислові підприємства 
більш схильні до закупівлі машин і обладнання, що 
також характерно для Запорізької області, підприєм- 
ства якої недооцінюють важливість зовнішніх НДР в 
інноваційних процесах. У Кіровоградській області на 
внутрішні дослідження і розробки та закупівлю об- 
ладнання підприємства витрачають приблизно одна-
кові суми, але вони є закритими до зовнішніх знань.   

Отже, за станом інноваційної діяльності підпри-
ємств області суттєво відрізняються між собою. Це 
обумовлено насамперед їх різною галузевою спеціалі-
зацією, технологічним рівнем галузей, сформованим 
інституційним середовищем, політикою регіональної 
влади та керівництва підприємств. Так, підприємства 
гірничодобувної та металургійної галузей, які займа-
ють провідне місце у структурі промислового комп- 
лексу Дніпропетровської області, мають низьку науко-
місткість, їх технології є відносно стабільними, а про- 
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дукція — однотипною й нерізноманітною. Натомість, 
підприємства харчової промисловості (основний вид 
діяльності переробної промисловості Кіровоградської 
області) та машинобудування (найважливіша галузь 
промислового комплексу Запорізької області) сприй- 

нятливіші до інновацій і більшою мірою потребують 
освоєння інноваційно-ринкових механізмів господа-
рювання для виходу їх виробництв на конкуренто-
спроможні позиції на світовому й внутрішньому рин-
ках.  

Рис. 1. Частка інноваційно-активних промислових підприємств, у % до загальної кількості  
промислових підприємств відповідних областей* 

* Побудовано автором за даними: Державної служби статистики України, головних управлінь статистики у Дніп-
ропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.  

Таблиця 4 
Частка витрат на інновації підприємств за напрямами інноваційної діяльності, у % до загального обсягу  

витрат підприємств відповідної області у 2018 р.1 

Внутрішні НДР Зовнішні НДР

Придбання ма-
шин, обладнання 
та програмного 
забезпечення 

Придбання  
інших зовнішніх 

знань 

Інша  
інноваційна 
діяльність 

П* ПП* П ПП П ПП П ПП П ПП

Україна 31,4 22,2 8,6 4,1 52,2 68,1 1,1 0,4 6,7 5,2

Дніпропетровська  
область 

36,2 3,6 30,8 к** 30,0 85,5 - к 3,0 10,3 

Запорізька область 28,0 6,2 1,9 2,1 69,8 91,5 0,1 к 0,3 к 

Кіровоградська  
область 

37,2 43,4 0,6 к 41,6 32,5 0,1 - 20,5 к 

1 Складено автором за джерелом [21, с. 69, 91]. 

* П — підприємства всіх видів економічної діяльності; ПП — промислові підприємства.

** к — дані не оприлюднюються з метою збереження конфіденційності інформації. 

Найшвидшим шляхом продукування інновацій є 
розвиток стартапів — незалежних організацій, молод-
ших п’яти років, націлених на створення, впро- 
вадження та поширення інноваційного продукту з ви-
соким та швидким зростанням. За даними сервісу 
Startup Ranking, зі 192 країн світу Україна посідає 42 
місце за кількістю стартапів (266 од.) [23]. Найпрогре-
сивнішим українським стартап-сектором є техноло- 
гічний сектор: у 2019 р. до цього сектору було залучено 
рекордні 544 млн дол. США венчурних інвестицій, су-
марно за 2014-2019 рр. в українські технологічні ком-
панії інвестовано 1400 млрд дол. США [24], що робить  

Україну однією з найбільш інвестиційно привабли- 
вих країн Центральної та Східної Європи. Розподіл  
стартапів по областях є неоднорідним: найбільша їх 
кількість зафіксована у Київській області (майже 58% 
або 154 од.), але існує чимало областей, де не зареєс-
тровано жодного стартапу. Придніпровський еконо- 
мічний район до їх числа не відноситься, на його те-
риторії зареєстровано п’ять стартапів: у Дніпропетров-
ській області — OWOX BI, molfar.io, Flyy.io; у Запорі- 
зькій і Кіровоградській областях — Callfound та 
Delibroom відповідно, що свідчить про інноваційний 
потенціал економічного району.  
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2. Державний сектор  
До акторів державного сектора віднесено:  
1) органи державної влади і регіонального управ-

ління, які визначають та реалізують державну іннова-
ційну політику — це:  

Президент України;  
представницькі органи влади: Верховна Рада Укра-

їни, Верховна Рада АР Крим, обласні, районні ради, 
сільські, селищні, міські ради;  

виконавчі органи влади: Кабінет Міністрів України 
(КМУ), Рада міністрів АР Крим, обласні та районні 
державні адміністрації, Київська та Севастопольська 
міськдержадміністрації, виконавчі органи сільських, 
селищних, міських рад; центральні органи виконавчої 
влади (ЦОВВ) — Мінекономрозвитку України, Міні- 
стерство освіти і науки (МОН) України, Міністерство 
фінансів України та інші, діяльність яких тою чи ін-
шою мірою стосується питань інноваційного розвитку 
країни (наприклад, Державне космічне агентство Ук-
раїни), а також консультативно-дорадчі органи при 
КМУ (Рада з розвитку інновацій, Національна рада 
України з питань розвитку науки і технологій).  

У травні 2018 р. між МОН України і Мінеконом-
розвитку України підписано протокол про розподілення 
повноважень у сфері інновацій. Згідно з ним, МОН Ук-
раїни формуватиме інноваційне середовище в освітніх 
і наукових закладах, а Мінекономрозвитку України за-
безпечить умови для комерціалізації розробок [25];  

2) інші державні організації та агентства: Націо-
нальний офіс інтелектуальної власності (НОІВ), цент-
ри підтримки технологій та інновацій НОІВ, ініціато-
рами створення яких можуть виступати будь-які заці-
кавлені організації — в Україні діє 11 таких центрів, у 
тому числі один у Придніпровському економічному 
районі — на базі Дніпровського національного універ-
ситету залізничного транспорту імені академіка В. Ла-
заряна; агенції регіонального розвитку у Дніпропет-
ровській, Запорізькій та Кіровоградській областях, за-
сновниками яких є облдержадміністрації та обласні 
ради та інші.   

Система органів державного управління іннова-
ційним розвитком України є розгалуженою і достат-
ньою для реалізації своїх функцій, однак проблема по-
лягає саме в їх належному виконанні та усуненні ва-
гомих недоліків, серед яких: брак координаційних  
міжвідомчих зв’язків; відсутність спадкоємності та по-
слідовності в реалізації рішень різними політичними 
силами; забюрократизованість; відсутність відпові- 
дальності органів влади за (не)прийняті рішення; від-
сутність в органах регіонального управління (окрім де-
кількох областей) структурних підрозділів, які б ціле-
спрямовано опікувалися проблемами інноваційної ді-
яльності; основна увага регіональних органів влади 
сконцентрована на забезпеченні функціонування гос-
подарського комплексу, в той час як регіональна інно-
ваційна політика, зазвичай, є невиразною та здійсню-
ється безсистемно.  

Так, у Придніпровському економічному районі в 
обласних державних адміністраціях відповідні струк- 
турні підрозділи (департаменти), до компетенцій яких 
входить забезпечення реалізації на території областей 
державної політики у сфері освіти, наукової, науково-
технічної та інноваційної діяльності, діють лише у двох 
областях — у Дніпропетровській і Кіровоградській. В об-
ласних державних адміністраціях цих областей такі 
функції виконують відповідно Департамент освіти і 

науки та Управління освіти, науки, молоді та спорту. 
У структурі Запорізької ОДА також діє Департамент 
освіти і науки, але інноваційною діяльністю він не опі-
кується, так само, як і інші департаменти, про що  
можна судити з інформації, наведеної на офіційному 
сайті облдержадміністрації. За розвиток промисловості 
областей відповідальні окремі структурні підрозділи 
облдержадміністрацій. Проте, наскільки вони уз- 
годжують спільну діяльність між собою і з органами 
влади вищих рівнів у напрямі формування регіональ-
них інноваційних екосистем судити складно.  

Відповідно до Закону України «Про пріоритетні 
напрями інноваційної діяльності в Україні», регіони 
шляхом формування та виконання регіональних і міс-
цевих інноваційних програм та окремих інноваційних 
проєктів беруть участь в реалізації середньострокових 
пріоритетних напрямів регіонального рівня. На даний 
час регіональна програма інноваційного розвиту реа-
лізується лише у Дніпропетровській області. У Запорі-
зькій та Кіровоградській областях заходи щодо під- 
тримки інновацій передбачено відповідними стратегі-
ями розвитку регіонів. У Запорізькій області — єдиній 
з трьох областей економічного району — розроблена  
і затверджена рішенням обласної ради від 12.12.2019 р. 
№ 134 стратегія смарт-спеціалізації — Стратегія регіо-
нального розвитку Запорізької області на період до 
2027 року, в якій прописано напрями смарт-спеціалі-
зації області. Формування проєкту стратегії смарт-спе-
ціалізації триває наразі у Дніпропетровській області, 
Кіровоградська область поки що до цього процесу не 
долучилася.  

Держава є гарантом інноваційного розвитку країни 
та регіонів, оскільки інноваційна екосистема не може 
базуватися на інтересах бізнесу. Мета бізнесу — мак-
симізація прибутку в короткостроковому періоді з 
найменшим ризиком, що несумісне з інноваційною 
діяльністю, якщо, звісно, вона не обмежується заку- 
півлею готових технологічних рішень.  

Роль держави полягає не лише у створенні спри-
ятливого податкового, митного і валютно-фінансового 
клімату для інновацій, але і у підтримці інклюзивних та 
блокуванні екстрактивних інститутів. За Д. Адже- 
моглу і Дж. Робінсоном, інклюзивні інститути спри- 
яють економічному розвитку, стимулюють участь на-
селення в економічній активності, дозволяючи їм  
розвивати таланти, вільно обирати професію і кар’єру; 
частиною інклюзивних інститутів є захист прав прива-
тної власності, надійна система правосуддя, рівні 
права і можливості для всіх громадян. Протилежні ін-
клюзивним — екстрактивні інститути, вони спрямо-
вані на те, щоб «вичавити максимальний дохід з екс-
плуатації однієї частини суспільства і направити його 
на збагачення іншої частини» [26], у такому випадку 
про інноваційний розвиток мова не йде.  

Окрім того, до функцій держави належить ство-
рення умов для налагодження співпраці та консолідації 
інтересів усіх зацікавлених в інноваційному процесі 
сторін. Відповідно до Стратегічного плану діяльності 
МОН України до 2024 року та Оперативного плану 
МОН України на 2020 рік [27], в Україні передбачено 
відповідні заходи у цьому напрямі, а саме: створення 
та функціонування онлайн-платформи для комуніка-
ції між учасниками інноваційного процесу; унорму-
вання на законодавчому рівні створення та функціо-
нування технологічних платформ. Ці заходи потрібно 
спускати і на рівень регіонів.   
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3. Науково-освітній сектор
Основна частина науково-освітнього потенціалу 

економічного району сконцентрована у Дніпропетров-
ській області як за кількістю наукових організацій 
(57,7% наукових організацій економічного району)  
і закладів освіти всіх рівнів, так і за чисельністю учнів, 
студентів та наукових працівників [21, с. 13, 16, 21, 28; 
28, с. 30-33; 29, с. 16-17, 122; 30, с. 13-14].  

Однак привертає увагу тенденція щорічного  
зменшення протягом останніх років кількості науко-
вих організацій економічного району, яка супроводжу-
ється виснаженням кадрового потенціалу (табл. 5, 6). 

Так, за період 2010-2018 рр. чисельність працівників 
наукових організацій району скоротилася на 4492 
особи, у тому числі у Дніпропетровській області — на 
22,9%, у Запорізькій області — на 32,0%, у Кіровоград-
ській області — на 14,2% (табл. 6).  

Найменших втрат зазнала Кіровоградська об-
ласть, що загалом логічно, ураховуючи її значно мен-
ший науковий потенціал, порівняно з іншими облас-
тями економічного району. Більше того, кількість на-
укових організацій за період 2010-2018 рр. залишилася 
незмінною (табл. 5), а чисельність дослідників навіть 
зросла — на 35 осіб (табл. 6).  

Таблиця 5 
Динаміка кількості наукових організацій в Україні та Придніпровському економічному районі, осіб1 

2010 р. 2016 р. 2017 р. 2018 р.
Темпи падіння 
2018 до 2010, % 

Темпи падіння 
2018 до 2016, % 

Україна 1303 972 963 950 27,1 2,3

Дніпропетровська область 78 58 54 56 28,2 3,4

Запорізька область 33 30 31 26 21,2 13,3

Кіровоградська область 15 15 15 15 100 100

1 Складено автором за джерелами [21, с. 28; 31, с. 35; 32, с. 32, 33]. 

Таблиця 6 
Динаміка чисельності працівників наукових організацій за категоріями персоналу  

в областях Придніпровського економічного району, осіб1 

Дніпропетровська область Запорізька область Кіровоградська область

2010 р. 2016 р. 2018 р. 2010 р. 2016 р. 2018 р. 2010 р. 2016 р. 2018 р.

Усього 11231 9675 8658 5755 4203 3913 544 480 467

у тому числі

дослідники 5782 6039 5216 1661 1458 1295 318 348 353

техніки 1713 1816 1887 730 419 404 91 48 41

допоміжний  
персонал 

1794 1820 1555 2609 2326 2214 96 84 73 

інші 1942 - - 755 - - 39 - -

1 Складено автором за джерелами [21, с. 28; 31 с. 35; 32, с. 32, 33]. 

Ключовими гравцями наукової сфери економічного 
району є1: 

1. Наукові установи НАН України, Національної
академії аграрних наук (НААН) України і Національної 
академії медичних наук (НАМН) України:  

у Дніпропетровській області:  
Інститут геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова 

НАН України; 
Інститут проблем природокористування та еколо-

гії НАН України;  
Інститут чорної металургії імені З.І. Некрасова 

НАН України;  
Інститут чорної металургії НАН України;  
Інститут технічної механіки НАН України і Дер-

жавного космічного агентства України;  
Інститут зернових культур НААН України;  
Інститут гастроентерології НАМН України та 

інші;  
у Запорізькій області: 
Інститут олійних культур НААН України;  
Інститут зрошуваного садівництва НААН Укра-

їни;  

1 Наведений перелік не є вичерпним, у ньому наве-

дено приклади ключових організацій наукової сфери об-
ластей Придніпровського економічного району. Пункт 

Кам’янсько-Дніпровська дослідна станція Інсти-
туту водних проблем і меліорації НААН України та 
інші.  

2. Науково-дослідні, проєктно-конструкторські та
інші організації, у тому числі підпорядковані міністер- 
ствам і відомствам України:  

у Дніпропетровській області:  
ДП «Конструкторське бюро «Південне» ім.  

М.К. Янгеля», ПАТ «Український науково-дослідний 
інститут технології машинобудування», ДУ «Україн- 
ський науково-дослідний інститут промислової меди-
цини», підпорядкована Міністерству охорони здоров’я 
України;  

у Запорізькій області: 
Науково-технічний центр панорамних акустич-

них систем НАН України;  
у Кіровоградській області:  
ДП «Інженерний центр твердих сплавів «Світкер-

мет», підпорядковане Міністерству розвитку еконо-
міки, торгівлі та сільського господарства України, ДП 
«Кропивницький науково-дослідний і проєктний ін-
ститут землеустрою».  

перший містить наукові організації лише тих національ-
них галузевих академій наук, які представлені в еконо- 
мічному районі.  
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3. Наукові підрозділи підприємств: 
ДП «Південмаш» (Дніпропетровська область), АТ 

«Мотор Січ» (Запорізька область).  
4. Заклади вищої освіти III-IV рівнів акредитації 

(університети, академії, інститути) та їх структурні 
підрозділи (навчально-наукові інститути, науково-до- 
слідні, науково-виробничі та проєктні інститути, на-
вчально-науково-виробничі центри (сектори, комплекси 
тощо), для яких, відповідно до п. 1 статті 65 Закону 
України «Про вищу освіту», провадження наукової і на-
уково-технічної діяльності є обов’язковим:  

у Дніпропетровській області:  
Національний технічний університет «Дніпров-

ська політехніка», Дніпропетровська медична академія 
МОЗ України, Національна металургійна академія Ук-
раїни;  

у Запорізькій області: 
Запорізька державна інженерна академія, Запорі-

зький національний університет, Національний уні-
верситет «Запорізька політехніка»;  

у Кіровоградській області:  
Центральноукраїнський національний технічний 

університет, Центральноукраїнський державний педа-
гогічний університет ім. Винниченко.  

5. Громадські наукові організації та об’єднання, у 
тому числі аналітичні центри державної та недержав-
ної форм власності:  

Академія гірничих наук України, Інститут роз- 
витку міста Кривого Рогу (м. Кривий Ріг), Дніпров- 
ський центр соціальних досліджень (м. Дніпро).  

4. Сектор фінансового забезпечення  
Питання фінансування є одним із найбільш про-

блемних для регіонів. Відповідно до статті 7 Закону 
України «Про інноваційну діяльність», обласні і 
районні ради затверджують регіональні інноваційні 
програми, що кредитуються з обласних і районних бю-
джетів; визначають кошти обласних і районних бю-
джетів для фінансової підтримки таких програм. 
Проте Бюджетним кодексом України (БКУ) не перед-
бачено в місцевих бюджетах напряму витрат на фінан-
сування інноваційної діяльності. Бюджет розвитку  
місцевих бюджетів (стаття 71 БКУ), за рахунок коштів 
якого має фінансуватися інноваційна діяльність на ре-
гіональному (місцевому) рівні, спрямовується на різні 
цілі, не пов’язані з інноваціями — погашення місцевого 
боргу; капітальні видатки, включаючи капітальні  
трансферти іншим бюджетам; розроблення містобу- 
дівної документації та інші подібні напрями. Це не за-
безпечує обов’язкового виділення коштів на цілі інно-
ваційного розвитку областей і вимагає перегляду на-
прямів витрат бюджету розвитку місцевих бюджетів  
і закріплення у ньому джерела коштів на фінансування 
інноваційних програм.  

Оскільки головними інноваторами в екосистемі є 
підприємства та підприємці, доцільно розглянути, на-
скільки доступними для них є кошти на розвиток 
інновацій. Українські підприємства, у тому числі При-
дніпровського економічного району, значно обмежені 
у своїх можливостях займатися інноваціями. Основ-
ним джерелом фінансування інноваційної діяльності в 
промисловості є власні кошти підприємств, на частку 
яких припадає у Запорізькій, Кіровоградській та Дніп-
ропетровській областях — відповідно 83,4%, 78,5% і 
74,0% загального обсягу фінансування інновацій [22, 
с. 92].  

Державна інноваційна фінансово-кредитна уста-
нова разом із новоствореними Фондом підтримки ви- 
находів Мінекономрозвитку та Українським Фондом 
Стартапів не впливають на рівень інноваційної актив-
ності бізнесу [33].  

У Придніпровському економічному районі пряму 
державну підтримку отримують [22, с. 136]:  

з державного бюджету — 1,2% інноваційно ак- 
тивних підприємств, які працюють у Дніпропетров- 
ській області;  

з місцевого бюджету — 8,4% інноваційно актив-
них підприємств, з яких 7,1% — підприємства Кірово-
градської області, що свідчить про певне усвідомлення 
регіональною владою важливості інновацій для під- 
тримання конкурентоспроможності бізнесу.  

Проте, державну підтримку важливо надавати не 
в ручному режимі, вирішуючи це «за закритими две-
рима», а системно та прозоро, відповідно до пріорите-
тів розвитку української економіки та напрямів смарт-
спеціалізації областей. На думку експертів, такими 
пріоритетами для української економіки можуть бути 
[34, с. 195]: виробництво ракетно-космічної техніки та 
ракетно-реактивного озброєння; високотехнологічні 
транспортні системи (енергії, вантажних і пасажир- 
ських перевезень тощо); високопродуктивний агроп-
ромисловий комплекс; розвиток сучасної ІТ-індустрії; 
атомна енергетика; високотехнологічне, екологічно 
чисте виробництво на основі унікального ресурсного 
потенціалу України.  

Дискусійним є питання про надання державної 
підтримки окремим суб’єктам літакобудування у ви-
гляді звільнення від оподаткування прибутку підпри-
ємств, податку на додану вартість, сплати земельного 
податку і ввізного мита. За оновленим переліком [35], 
її отримують 7 підприємств економічного району:  

у Дніпропетровській області: ПАТ «Дніпропетров-
ський агрегатний завод»; ДП «Виробниче об’єднання 
Південний машинобудівний завод імені О.М. Мака-
рова»;  

у Запорізькій області: ПАТ «Мотор Січ»; Запорі-
зький машинобудівний завод імені В.І. Омельченка 
ПАТ «Мотор Січ»; ДП «Запорізьке машинобудівне 
конструкторське бюро «Прогрес» імені академіка  
О.Г. Івченка»; ДП «Запорізький державний авіаційний 
ремонтний завод «Мігремонт»; ТОВ Науково-вироб-
нича фірма «МС АВІА-ГРЕЙД».  

З одного боку, такі преференції є важливим захо-
дом підтримки однієї з пріоритетних сфер української 
економіки, з іншого боку, держава у такий спосіб під-
тримує не авіаційну промисловість як таку, а окремі 
підприємства, що, враховуючи масштаби корупції у 
владних структурах, не може не викликати запитань. 
Більше того, авіаційна промисловість є не єдиним ви-
дом промислової діяльності України, який потребує 
невідкладного державного сприяння. Саме тому, по-
перше, її не можна розглядати як замінник широким 
реформам щодо зняття внутрішніх обмежень і вирі-
шення проблем макроекономічного та інституційного 
характеру, несприятливих для розвитку інновацій; по-
друге, важливо застосовувати не одиничні сектороорі-
єнтовані інструменти підтримки, а впроваджувати за-
ходи інноваційної політики, які охоплюватимуть від-
разу декілька сфер діяльності та матимуть позитивний 
вплив на економіку в цілому.  

В Україні відсутня ефективна система стимулю-
вання та мотивування підприємств до здійснення 
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інновацій. Незважаючи на мету останньої податкової 
реформи (2017 р.), якою було визначено покращення 
інвестиційного клімату та сприяння розвитку еконо-
міки [36], конкретні інструменти та стимули залучення 
інвестицій в інновації так і не були передбачені зако-
нодавством, у тому числі і в новій редакції Податко-
вого кодексу України.  

Позитивною тенденцією останніх місяців є зни-
ження облікової ставки Національного банку України, 
яка з 13.03.2020 р. зафіксована на рівні 10,0% річних 
[37]. Це, безумовно, здешевить кредити та фінансу-
вання інвестиційних проєктів (реальні процентні  
ставки у 2018-2019 рр. коливалися в діапазоні 7-10%), 
але інвестиційну привабливість регіонів суттєво не по-
кращить, якщо врахувати підвищені ризики неплате-
жів для кредиторів та несприятливі інституційні умови 
для інвесторів. Крім того, в інших країнах створені на-
багато кращі умови інвестування. Так, Європейський 
центральний банк зафіксував процентні ставки за ос-
новними операціями рефінансування і відсоткові  
ставки по кредитах і депозитах на рівнях 0,00%, 0,25% 
і 0,50% відповідно [38]. Федеральна резервна система 
США ухвалила рішення про зниження процентної ба-
зової ставки на 1% до 0-0,25% через економічний спад 
на тлі пандемії коронавірусу [39].  

Банки, зазвичай, неохоче кредитують інноваційні 
проєкти через їх високу ризикованість і неспромож-
ність МіСП надати надійні гарантії повернення позик. 
У розвинених країнах нестача коштів на інноваційні 
цілі підприємств і підприємців, особливо на ранніх 
стадіях інноваційного проєкту, компенсується кош-
тами венчурних інвесторів. Для підприємств, які роз- 
робляють принципово нові технології венчурний капі-
тал часто є єдиним доступним джерелом фінансу-
вання. В Україні на частку венчурного капіталу при-
падає лише 0,08% ВВП; у середньому по ЄС —  0,68% 
ВВП [40].  

Венчурні фонди є ключовими гравцями інновацій-
них екосистем у багатьох розвинутих країнах. Пози- 
тивно, що в Україні протягом останніх трьох років  
венчурні фонди демонструють стабільну динаміку  
зростання. За період з січня по вересень 2019 р. вен-
чурний сектор зріс на 13,9% за чистими активами. Кі-
лькість венчурних фондів, починаючи з 3-го кварталу 
2017 р., також неухильно збільшується і станом на 3-й 
квартал 2019 р. в Україні працює вже 1163 венчурних 
фондів [41; 42]. Управляють активами венчурних  
фондів компанії з управління активами (КУА). Ос- 
новна їх частка зосереджена у м. Києві та Київській 
області, по регіонах їх нараховується незначна кіль-
кість, але найбільша — у Дніпропетровській та Харків-
ській областях (по 19 КУА); у Запорізькій області — 
4 од.; у Кіровоградській — 2 од., що на фоні інших 
регіонів України виглядає не найгірше (наприклад, у 
Луцькій, Рівненській, Житомирській, Тернопільській, 
Сумській областях КУА взагалі відсутні).  

Головна складність полягає в тому, що венчурні 
фонди в Україні спрямовують інвестиції переважно у 
будівництво нерухомості, агропромисловий сектор, 
оптову та роздрібну торгівлю (зокрема, «Унібудін- 
вестт», «ІнтергалБудІнвест», «Третій венчурний 
фонд — Промислові інвестиції», Девелопмент Агро). 
Вибір таких напрямів інвестування пов’язаний з ба- 
гатьма причинами, насамперед, з неефективним пра-
вовим регулюванням діяльності венчурних фондів від-
повідно до базового Закону України «Про інститути 

спільного інвестування», а також численних поло-
жень, які унормовують діяльність КУА. Крім того,  
венчурні інвестори потребують належного рівня за- 
хисту об’єктів права інтелектуальної власності при ре-
алізації інноваційних проєктів, з чим також в Україні 
є великі проблеми. Тому лише поодинокі венчурні  
фонди, які переважно сконцентровані у столиці, заці-
кавлені в технологічних інвестиціях і підтримці техно-
логічних стартапів, серед них: AVentures, ICU, 
u.ventures, WannaBiz, SMRK VC Fund, Digital Future,
TAV.  

Отже, хоча в Україні і діє велика кількість вен- 
чурних фондів і КУА (у тому числі у Придніпров- 
ському економічному районі), їх діяльність майже ніяк 
не пов’язана з інноваційною сферою. Це, як і раніше, 
вимагає створення принципово нової моделі венчур-
ного інвестування з урахуванням передового європей-
ського досвіду.  

5. Сектор інфраструктурної підтримки
В Україні немає єдиного інформаційного ресурсу, 

який би надавав актуальну інформацію про кількість, 
види суб’єктів інноваційної інфраструктури та їх стан, 
у тому числі у розрізі регіонів, де велася б їх реєстрація 
та публікувалися актуальні новини про створення та 
розвиток таких структур. Наразі МОН України і Мі-
некономрозвитку України відповідно до своїх повно-
важень у сфері інновацій дають інформацію лише по 
таких суб’єктах інноваційної інфраструктури, як тех-
нологічні парки, наукові парки та індустріальні парки 
(ІП).  

Проведений аналіз дозволив визначити, що в 
економічному районі: 

1. Не створено жодного наукового парку. В Україні
зареєстровано 28 наукових парків. 

2. Зареєстровано один технологічний парк — «Ма-
шинобудівні технології» (м. Дніпро). В Україні створено 
16 технопарків, з них зареєстрованих — 12. Але у 
зв’язку з відміною у 2005 р. спеціального режиму інно-
ваційної діяльності технопарків ці структури на даний 
час не виконують своїх функцій.  

3. Створено або зареєстровано 6 індустріальних
парків (станом на 31.01.2020 р. до Реєстру індустріаль-
них парків України (далі — Реєстр) включено 43 ІП), 
з них [43]:  

 у Дніпропетровській області зареєстровано 3 ін-
дустріальні парки:  

індустріальний парк «Кривбас» — створений Кри-
ворізькою міською радою строком на 30 років, вклю-
чений до Реєстру у 2014 р., розмір ділянки — 26,03 га. 
Фактично не працює, знаходиться на стадії облашту-
вання, керуюча компанія не вибрана;  

індустріальний парк «Павлоград» — створений 
Дніпропетровською облдержадміністрацією строком 
на 30 років, включений до Реєстру у 2017 р., розмір 
ділянки — 250 га (greenfield). Територія парку поділена 
на 5 зон: машинобудування, хімічна промисловість та 
виробництво будівельних матеріалів, логістичний ком-
плекс, легка промисловість, електроніка, ІТ-техно-
логії. Керуючою компанією підписано договори з 
трьома учасниками, які наразі займаються проєкту-
ванням виробничих потужностей на території парку;  

індустріальний парк «ІNNOVATION FORPOST» — 
створений Дніпровською міською радою строком на 
45 років, включений до Реєстру у 2018 р., розмір ді- 
лянки — 49,5 га (brownfield). Перебуває у стані облаш-
тування, наразі підписано угоди з 11 майбутніми рези- 
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дентами. У парку планується розміщувати технологічні 
компанії, пов’язані з Індустрією 4.0, а також створити 
бізнес-інкубатори, R&D-центри, навчальні кампуси, 
виставковий комплекс;  

 у Запорізькій області створено, але не зареєстро-
вано, два індустріальні парки:  

індустріальний парк на базі підприємства ПАТ «За-
поріжкран», де успішно працюють 12 промислових 
підприємств малого бізнесу, з яких 10 — українські 
компанії;  

індустріальний парк «Мелітополь» на місці ко- 
лишнього ПАТ «Мелітопольський завод холодильного 
машинобудування «РЕФМА», який створено ТОВ 
«Ізатекс-Індастрі»; парк знаходиться на стадії облаш-
тування.  

Планується створення індустріального парку на 
території Семенівської сільської ради та індустріаль-
ного парку з глибокої переробки зерна «Житниця»  
(м. Бердянськ). Також нараховується 65 вільних зе- 
мельних ділянок greenfield і brownfield під створення ін-
дустріальних парків;  

 у Кіровоградській області зареєстровано один ін-
дустріальний парк:  

індустріальний парк «Олександрія» — створений 
Олександрійською міською радою строком на 49 ро-
ків, включений до Реєстру у 2018 р., розмір ділянки — 
24,48 га. Перебуває у стані облаштування. Планується 
створення індустріальних парків у містах Кропив- 
ницький і Світловодськ.  

4. Діє мережа бізнес-інкубаторів (вони можуть 
створюватися у складі наукових парків, при ЗВО, а та-
кож як окремі структури за ініціативою бізнесу чи дер-
жави), з них:  

 у Дніпропетровській області створено різні види 
бізнес-інкубаторів, зокрема: 

перший в Україні інкубатор для стартапів у кос-
мічній галузі Space Hub; 

регіональний бізнес-інкубатор InnovationBOX на 
базі Університету імені Альфреда Нобеля за ініціати-
вою Дніпропетровської обласної ради;  

віртуальний бізнес-інкубатор Криворізького ре-
сурсного центру;  

регіональний офіс 1991 Open Data Incubator — не-
комерційний інкубатор, який надає підтримку IT-
розробникам у створенні стартапів та сервісів на ос-
нові відкритих даних, які будуть корисні громадянам, 
бізнесу та державним органам;  

 у Запорізькій області бізнес-інкубатори активно 
формуються на базі закладів вищої освіти, наприклад: 

бізнес-інкубатор Запорізького національного тех-
нічного університету;  

бізнес-інкубатор на базі економічного факуль- 
тету Запорізького національного університету «БІ-
ЗАПОРІЖЖЯ»;  

бізнес-інкубатор при Комунальному закладі ви-
щої освіти «Хортицька національна навчально-реабі-
літаційна академія»;  

бізнес-інкубатор при Запорізькій державній інже-
нерній академії;  

бізнес-інкубатор Бердянського державного педа-
гогічного університету;  

 Кіровоградська область відстає від інших облас-
тей за кількістю цих структур, на її території ство-
рено:  

Світловодський інноваційний бізнес-інкубатор;  

інноваційний бізнес-інкубатор при Кіровоград- 
ській регіональній торгово-промисловій палаті Укра-
їни, який спеціалізується на стартапах у сферах ін- 
формаційних та інформаційно-комунікаційних техно-
логій.  

5. Створено одиничні центри трансферу техноло-
гій, здебільшого при університетах, наприклад: Центр 
трансферу технологій на базі Запорізького національ-
ного університету (м. Запоріжжя); Український центр 
комерціалізації та трансферу технологій (м. Дніпро).  

6. Відсутні технологічні платформи — незалежне 
партнерство між державою, наукою і бізнесом для ди-
версифікації економіки на основі поліпшення техно-
логічної бази її секторів. Фактично, вони є інструмен-
том комунікації, поєднання інтересів усіх зацікавле-
них сторін з метою підвищення конкурентоспромож-
ності галузей, швидкого розповсюдження у галузях 
нових технологій, розробки проривних технологій для 
створення нових ринків високотехнологічної продук-
ції. Технологічні платформи визнаються багатьма кра-
їнами як дієвий інструмент інноваційної політики. В 
Україні технологічні платформи тільки формуються, 
хоча ще у 2012 р. Держінформнаукою України було 
розроблено проєкт розпорядження Кабінету Міністрів 
України «Про затвердження Концепції формування 
технологічних платформ в Україні».  

Важливою формою розвитку регіональних інно-
ваційних екосистем є кластери — зосереджені на пев-
ній території групи взаємопов’язаних підприємств, а 
також інших організацій та фірм, включених до лан-
цюжка створення вартості, які співпрацюють та кон-
курують між собою в одній або суміжних галузях еко-
номіки з метою підвищення конкурентоспроможності 
власної продукції/послуг, налагодження їх експорту та 
сприяння економічному розвитку регіону. У ЄС клас-
тери розглядаються як стратегічні інструменти еконо-
мічної політики, що сприяють розвитку інновацій та 
напрямів смарт-спеціалізації регіонів і підтримують 
МіСП. На економічну діяльність в кластерах ЄС при-
падає близько 39% європейських робочих місць і 55% 
європейської заробітної плати [44].  

У ЄС склалися такі практики діяльності кластерів 
[45; 46; 47]:  

основною кластеру є коллаборація широкого 
кола економічних гравців відповідного сектору — ве-
ликих підприємств, МіСП, стартапів, університетів, 
наукових установ тощо;  

кластери є невід’ємною частиною регіональної 
економіки, це означає, що учасники кластеру взаємо-
діють не лише між собою, але й з іншими економіч-
ними гравцями певного сектору, що працюють в регі-
оні;  

розвиток кластерів підтримується кластерною по-
літикою та програмами розвитку, що передбачає ство-
рення інфраструктури кластерів, сервісних послуг для 
їх учасників, дозволяючи їм краще реагувати на спіль-
ні виклики;  

кластери високотехнологічних секторів схильні 
розвивати дослідження, розробки та інновації, але це 
залежать насамперед від умов їх діяльності;  

кластери переходять на вищий рівень — міжна- 
родний, формуються транскордонні та міждержавні 
кластери, посилюється ділова, наукова, інноваційна та 
культурна коллаборація між кластерами, що призво-
дить до зростання конкурентоспроможності кластерів, 
їх учасників і територій їх дислокації;  
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органи влади державного та регіонального рівнів 
управління покликані впроваджувати кращі практики 
регулювання діяльності кластерів шляхом оцінки са-
мих кластерів та їх учасників, аналізу впливу кластер-
ної політики на ефективність їх розвитку.   

В Україні визначають себе як кластери близько 
40 утворень, з них у Придніпровському економічному 
районі — більше 10, у тому числі:  

Дніпровський космічний кластер (м. Дніпро);  
Український аерокосмічний кластер (м. Дніпро);  
«Дніпро ІТ Ком’юніті» (м. Дніпро);  
Горіхово-медовий інноваційний кластер (Дніпро-

петровська область);  
«Інжиніринг. Автоматизація. Машинобудування» 

(Запорізька область);  
«Айсіті кластер Запоріжжя» (м. Запоріжжя); 
«Купуй запорізьке. Обирай своє» (Запорізька об-

ласть);  
Кластер бджільництва «Бджола не знає кордонів» 

(Запорізька область); 
Інноваційно-технологічний кластер «АгроБУМ» 

(Запорізька область); 
Мелітопольський туристичний кластер (Запорі-

зька область); 
ІТ-Альянс 4.0 (Кіровоградська область).  
Однак, як зазначають фахівці-практики [46], 

лише одиниці з них підпадають під визначення клас-
теру і відповідають європейським практикам, інші є 
звичайними об’єднаннями підприємств, зазвичай, у 
формі громадських спілок, які не мають нічого спіль-
ного з реальними кластерами, є слабо інтегрованими 
в регіональну економіку та не мають ніяких цілей 
щодо її розвитку.  

Разом із тим спроби створити справжні кластери 
все ж таки робляться. Однією з останніх є створення 
кластеру «Інжиніринг. Автоматизація. Машинобуду-
вання» в Запорізькій області за ініціативою Запорізької 
торгово-промислової палати, Асоціації Підприємств 
Промислової Автоматизації України, Національного 
університету «Запорізька політехніка». Першими  
учасниками кластеру стали запорізькі підприємства: 
«Тріада Зварка», «Ролл Гранд», «Інфоком», «Перетво-
рювач», ПК «Котломонтаж», «Кранкомплект», «Буд-
комплект». Основними принципами діяльності клас-
теру проголошено зміцнення взаємозв’язків між учас-
никами з метою виробництва високотехнологічної 
продукції, формування дієвої інноваційної екосистеми 
регіону.  

В Україні також намітилась тенденція започатку-
вання міжрегіональних кластерів (наприклад, кластер 
«Агротехніка», Поліський екологічний кластер), однак 
області Придніпровського економічного району 
майже не беруть у цьому участі.  

6. Сектор громадських об’єднань 1

Громадянське суспільство, організації та спілки, 
які створюються громадянами та юридичними осо-
бами, для просування та захисту своїх спільних інте-
ресів, виступають важливим системоутворюючим еле-
ментом інноваційної екосистеми.  

1 Громадські організації та громадські спілки є орга-

нізаційно-правовими формами громадських об’єднань. 
Різниця між ними полягає в тому, що засновниками гро-
мадської організації можуть виступати лише фізичні 
особи — громадяни України, інших держав, особи без  

В умовах Угоди про асоціацію з ЄС Україні по- 
трібно враховувати позицію європейських держав 
щодо вагомої ролі громадян у розвитку європейського 
суспільства [48]. Посилення ролі широкої громадсько-
сті в ЄС виражається у застосуванні принципу відкри-
тості всіх сфер суспільства для активного діалогу з 
громадянами: в політиці через «партисипативну демо-
кратію» (Participatory Democracy), в державному управ-
лінні через «відкритий уряд» (Open Government), в еко-
номіці через «відкриті інновації» (Open Innovation), в 
науці через «відкриту науку» (Open Science).  

В Україні рівень залучення громадських організа-
цій до прийняття політичних рішень зведена до міні-
муму. Відсутність належної комунікації органів влади 
з громадськістю, діючих комунікаційних майданчиків 
(платформ) для обговорення та спільного ухвалення 
рішень по всіх важливих для країни та її регіонів пи-
таннях, кулуарне їх прийняття призводить до політич-
них проблем, загострення соціально-економічної си-
туації. Для налагодження такої комунікації потрібна 
кардинальна зміна відносин між владою і широкою 
громадськістю у бік формування між ними довіри  
і партнерства, забезпечення відкритості і прозорості 
діяльності владних структур. Тим більше, що україн-
ське суспільство має активну громадську позицію по 
багатьох питаннях. За даними державної статистики, 
47% населення України є членами громадських орга-
нізацій. Громадська активність населення Придніп-
ровського економічного району є нижчою за середню 
по Україні (рис. 2). Серед трьох областей економіч-
ного району виділяється Дніпропетровська область, 
яка у регіональному розрізі є однією з найактивніших 
за кількістю та різноманітністю громадських об’єднань 
[49].  

Сплеск громадської активності в Україні при- 
йшовся на 2016 р. (що пов’язано з новими викликами, 
зумовленими анексією АР Крим Росією та масштаб-
ним воєнним конфліктом на сході країни) і продовжує 
досі зростати. Так, за період 2016-2019 рр. кількість 
громадських організацій збільшилася на 20,3% і ста-
новить 84608 од.; кількість громадських спілок підви-
щилася на 93,2% до 1455 од. [50, с. 233-234].  

У сфері розвитку науки, освіти та інновацій у 
Придніпровському економічному районі діють: ГО 
«Інститут реформ та інновацій», ГО «Лабораторія на-
укових ініціатив», ГО «Відкрите знання», ГО «Центр 
практичних інновацій» (м. Дніпро), ГО «Солянка» 
(Дніпропетровська область), ГО «Інновації та інвести-
ції», ГО «Інститут інноваційної освіти» (м. Запо- 
ріжжя), ГО «Простір взаємодії», ГС «Обрій» (м. Кро-
пивницький). Діяльність цих організацій свідчить про 
рівень інноваційної культури населення, високу заці-
кавленість широкої громадськості в інноваційному 
оновленні областей і країни в цілому.  

Регіональна влада областей економічного району 
вказує на залученість представників громадськості до 
обговорення важливих для регіонів питань. Така залу-
ченість мала місце, наприклад, при розробленні стра-
тегії смарт-спеціалізації Запорізької області: до робо- 

громадянства, які на законних підставах перебувають на 
території України. Засновниками громадської спілки мо-
жуть бути лише юридичні особи приватного права, до 
яких не відносяться органи державної влади та місцевого 
самоврядування. 
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чої групи з її розроблення увійшло понад 250 осіб, з 
них 51% — представники громадськості. Однак у біль- 
шості випадків це є звичайною формальністю, всі 
ключові рішення приймаються кулуарно на користь 
тих гравців, які використовують адміністративний ре- 

сурс та лобіюють свої інтереси у владі. Тому в регіонах 
досі залишається актуальним питання отримання гро-
мадянами дієвих важелів впливу на рішення посадов-
ців, що в умовах переважання екстрактивних інститу-
тів є нездійсненним завданням.  

 

 
Рис. 2 Частка населення України та відповідних областей, які є членами громадських організацій,  

у % до чисельності наявного населення за областями* 

* Побудовано автором за джерелами [51, с. 7; 52, с. 245-246]. 

 
Висновки. Проведене дослідження свідчить, що за 

різними групами акторів області Придніпровського 
економічного району знаходяться на різних рівнях го-
товності до формування цілісних інноваційних еко- 
систем.  

Найрозвинутішими секторами акторів є підприєм-
ницький та науково-освітній з поправкою на нерівно-
мірність їх розосередження по областях району, струк-
турну розбалансованість промислового комплексу та 
поступове виснаження кадрового потенціалу наукової 
сфери. Проте, навіть ці вузькі місця не зменшують 
внутрішніх резервів областей для суттєвого підви-
щення інноваційності та конкурентоспроможності ре-
гіональної економіки. Кожна з них має свої переваги: 
Запорізька область є лідером за ступенем новизни ре-
алізованої інноваційної продукції (нової для ринку); 
Кіровоградська область утримує лідерські позиції за  
рівнем інноваційної активності промислових підпри-
ємств, обсягами реалізованої інноваційної продукції; 
Дніпропетровська область має прогресивнішу струк-
туру інноваційних витрат підприємств, які витрачають 
приблизно однакові суми на внутрішні, зовнішні до- 
слідження і розробки та придбання обладнання. Така 
ситуація обумовлена різною галузевою спеціалізацією 
областей, технологічним рівнем їх базових галузей, 
сформованим інституційним середовищем, політикою 
місцевої влади та керівництва підприємств. Усі області 
мають потенціал у розвитку стартапів.  

Основна частина науково-освітнього потенціалу 
Придніпровського економічного району сконцентро-
вана у Дніпропетровській області як за кількістю на- 
укових організацій і закладів освіти всіх рівнів, так і за 
чисельністю учнів, студентів та науковців. Тенденція 
виснаження кадрового потенціалу наукової сфери  
торкнулася всіх областей, але меншою мірою Кірово-
градської області. За різноманітністю акторів наукова 
сфера економічного району виглядає більш-менш зба- 

лансованою, на її території діють: наукові установи 
НАН України, двох галузевих академій наук (аграрних 
і медичних); науково-дослідні, проєктно-конструктор-
ські організації, підпорядковані міністерствам і відом-
ствам; чимало освітніх установ, закладів вищої освіти 
III-IV рівнів акредитації; громадські наукові організа-
ції, аналітичні центри, а також наукові підрозділи про-
мислових підприємств.  

Перспективна можливість підвищення інновацій-
ності та конкурентоспроможності економіки областей 
залежить значною мірою від акторів державного сек-
тору, секторів фінансового забезпечення та інфра- 
структурної підтримки інновацій. Поки що вони є най-
більш критичними за кількістю та якістю акторів.  

Розбудова інноваційної екосистеми не може здій-
снюватися виключно зусиллями бізнесу, науки та гро-
мадськості за відсутності підтримки з боку владних 
структур. Якщо держава не є активним учасником 
інноваційних процесів, не зацікавлена в інноваційних 
перетвореннях будь-які спроби бізнесу та суспільства 
їх запровадити натикатимуться на державний ступор, 
який буде «заморожувати» ініціативи та консервувати 
застій, що спостерігається в Україні. Базуючись чис-
ленних дослідженнях та досвіді інших країн, можна за-
ключити, що така ситуація відбувається, коли струк- 
турні зміни, базовані на інноваціях, загрожують прав-
лячій еліті втратою важелів впливу, зміною існуючого 
балансу влади та перерозподілом ренти. Для того, щоб 
остаточно не втратити економічну незалежність, не за-
знати фіаско при все зростаючому відставанні від 
країн-інноваційних лідерів, українській державі по- 
трібно розвивати інклюзивні інститути, імплементу-
ючи формат інклюзивної інноваційної політики, в ос-
нові якого лежить розуміння того, що, чим більше лю-
дей залучено до інноваційного процесу, тим суттєві-
шими є вигоди для широкого кола осіб — чи то інно-
ваторів, чи споживачів інноваційної продукції.   
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Проте, у секторі громадських об’єднань економіч-
ного району склалася суперечлива ситуація (що ха- 
рактерно для України в цілому): з одного боку, регіо-
нальна влада визнає необхідність залучення широкої 
громадськості до обговорення та участі у вирішенні 
нагальних проблем регіонального та місцевого роз- 
витку, з іншого боку, вона не створює для цього на- 
лежних умов — усі ключові рішення приймаються ку-
луарно на користь тих гравців, які використовують ад-
міністративний ресурс та лобіюють свої інтереси у 
владі. Це вимагає розвитку зовсім іншої культури від-
носин між владою і громадськістю, заснованої на 
принципах відкритості, довіри і партнерства. З цих по-
зицій та в контексті європейської інтеграції досвід ЄС 
щодо відкриття всіх сфер суспільства для активного 
діалогу з громадянами має бути показовим для Укра-
їни.   

Очевидно, що без розвинутих та збалансованих за 
складом секторів фінансового забезпечення та інфра-
структурної підтримки інновацій не варто і казати про 
можливість створення працюючих регіональних інно-
ваційних екосистем. У цих секторах економічного 
району є мало діючих осіб, а ті, що існують, по-перше, 
не виконують або неякісно виконують свої функції, не 
завжди відповідають тій ролі, яку повинні відігравати 
в екосистемі (технопарки, венчурні фонди, державні 
фонди та установи з фінансування інновацій); по-
друге, існують формально, а на ділі майже ніяк не 
впливають на інноваційні процеси (центри трансферу 
технологій). Навіть ті одиничні структури, які з’явля-
ються останнім часом і дійсно прагнуть запустити ін-
новаційні процеси в регіонах (одиничні кластери, біз-
нес-інкубатори, індустріальні парки), не зможуть са-
мотужки підтримувати стабільність інноваційних про-
цесів, поширювати їх позитивний вплив на регіона-
льну економіку. Тут потрібна, як вже зазначалося 
вище, участь держави у створенні (сприянні ство-
ренню) відсутніх акторів, підвищенні якості діючих та 
формуванні умов (макроекономічних, інституційних, 
технологічних), які підтримуватимуть кожну складову 
екосистеми, стимулюючи їх взаємне підсилення та 
співпрацю.  

Заповнення відсутніх акторів по всім секторам 
регіональних інноваційних екосистем, досягнення  
повноти, достатності і балансу за якісним та кількіс-
ним їх складом дозволить перекрити розриви між ста-
діями інноваційного циклу, подолати так звану «до-
лину смерті», до якої потрапляють багато гарних ідей, 
так і не доходячи до ринку. Ці аспекти можуть бути 
системно викладені у концептуальних документах  
розвитку регіональних інноваційних екосистем на  
рівні областей або економічних районів і затверджені 
обласними радами для надання їм юридичної сили. Як 
пілотну пропонується розробити Концепцію інститу-
ційного забезпечення формування регіональної інно-
ваційної екосистеми на прикладі Придніпровського 
економічного району для подальшої дуплікації й тира-
жування в інших регіонах і економічних районах Ук-
раїни. Аналіз, проведений у цій роботі, буде покладе-
ний в основу такої Концепції. У цьому полягають  
перспективи подальших досліджень.  
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ІННОВАЦІЇ ЯК ЧИННИК ПІДВИЩЕННЯ  
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ УКРАЇНИ 

Вступ. Одним із найважливіших завдань розвитку 
національної економіки України сьогодні є стимулю-
вання та забезпечення стійкого економічного зрос-
тання, вихід на зовнішні ринки, а також створення  
бізнес-середовища, сприятливого для впровадження 
інноваційних проєктів. Розвиток інноваційного біз-
нес-середовища залежить від системної роботи уряду, 
державно-приватного партнерства, підприємницьких 
ініціатив та наукової діяльності. Підтримка підприєм-
ництва повинна супроводжуватися ефективним вико-
ристанням фінансових інструментів та інновацій. Уряд 
повинен гнучко й, оптимізуючи бюрократичні про-
цеси, відігравати ключову роль у активізації інновацій-
ного розвитку підприємств, що у глобальних умовах є 
ключовим фактором підвищення міжнародної конку-
рентоспроможності (КСП) країни в цілому.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Протягом 
багатьох років у наукових працях приділяється значна 
увага розвитку теорії, методології, інформаційного та 
аналітичного забезпечення управління інноваціями, а 
також розвитку бізнес-середовища національних еко-
номік країн, зокрема України. 

Так, І. Ломачинська та І. Підгірна [1] вважають, 
що в контексті технологічних змін та глобалізації,  
важливо використовувати інноваційний потенціал, 
щоб забезпечити розвиток національної економіки. 
Аналіз впливу елементів інноваційного потенціалу на 
ВВП та експорт у країнах ЄС показав, що найбільший 
вплив на КСП розвинених країн ЄС здійснюють на- 
укові, фінансові і людські ресурси. М. Вакулич [2] до-
сліджує інноваційний клімат України та вказує на  
важливість залучення саме інвестицій з-за кордону з 
метою його покращення. Л. Дмитришин та О. Зварич 
[3] пропонують методичний підхід до визначення сту-
пеня ефективності інновацій в ієрархічному регіо- 
нальному розрізі, що базується на використанні бага-
товимірних статистичних інструментів аналізу. Я. Па-
нас і С. Ткач [4] стверджують, що більшість показни-
ків національних економік країн ЄС можуть слугувати 
Україні лише прикладом стратегічних характеристик, 
а не базою порівняння для формулювання коротко- чи 
середньострокових планів інноваційного розвитку. 

Д. Завадська [5] зазначає, що монетаристи об- 
ґрунтували роль грошово-кредитної політики як ос- 
новного інструменту, що визначає рівень економічної 
активності та можливість фінансування інновацій.  
А. Руснак та С. Прохорчук [6] стверджують, що Укра-
їні потрібно брати участь у потужних ініціативах щодо 
інновацій, які впроваджуються в ЄС. Б. Шуба й А. Со-
цький [7] пишуть, що фінансова підтримка інновацій- 

ного малого бізнесу базується на його орієнтації і має 
різні джерела фінансування. Причому, капіталізація 
нематеріальних активів малого бізнесу у вигляді ін- 
телектуального капіталу забезпечує використання  
фінансових інструментів на економічному ринку. 
О. Жилінська, М. Ситницька та А. Вікулова [8] визна-
чили основні принципи, на яких повинен базуватись 
інноваційний потенціал у дослідницьких університе-
тах. В. Качурінер та М. Грушко [9] стверджують, що в 
рамках інтеграційних процесів для України, виникла 
потреба у формуванні власної інноваційної моделі роз-
витку вітчизняної економіки. В. Ляшенко та Л. Ков-
чуга [10] пропонують інтегральну оцінку інноваційної 
діяльності вітчизняних промислових підприємств по-
рівняно з іншими інноваційно-активними підприєм- 
ствами за окремими галузями з метою виявлення їх 
досягнень чи відставань. 

На думку Ю. Лазаренко, сучасні компанії не мо-
жуть вижити на ринку в довгостроковій перспективі 
без динамічних інноваційних можливостей розробляти 
нові компетенції з адаптації до мінливих бізнес-сере-
довищ. Фактори допомагають переходити з «закритої» 
інноваційної моделі, яка орієнтована переважно на 
внутрішні дослідження та розробки, до «відкритої» 
інноваційної практики, заснованої на принципі струк-
турованої взаємодії кількох партнерів, що беруть уч-
асть у бізнес-екосистемі для спільного розвитку інно-
ваційних продуктів [11]. П. Латковський та А. Мару-
щак [12], аналізуючи відносини ЄС-Україна, ствер-
джують, що країнам потрібно знайти правильний ба-
ланс між ефективною державою та сильними демо- 
кратичними організаціями, що здатні забезпечити  
справжню відповідальність своїх керівників.  

Питання КСП сьогодні також детально вивчають 
багато зарубіжних та вітчизняних науковців та практи-
ків. Так, автори підручника [13] системно аналізують 
КСП різних об’єктів на усіх рівнях, зокрема й країн, а 
Т. Хворост [14] досліджує КСП вітчизняної еконо-
міки.  

Роль інновацій у забезпеченні КСП останніми 
роками теж дедалі більше актуалізується. Так, В. Ан-
тощенкова [15] стверджує, що конкурентоспроможна 
економіка вимагає формування інноваційної екосис-
теми, де інновації інтенсифікуються на всіх рівнях, і 
задіяні всі зацікавлені сторони; адже саме інновації, 
пов’язані з високотехнологічним виробництвом, є 
ключовим фактором забезпечення сильних глобальних 
позицій. 

Ю. Лупенко та Н. Патика [16] довели, що конку-
рентоспроможними в міжнародній торгівлі сьогодні 
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стають не ті країни, що забезпечені природно-кліма-
тичними чи людськими ресурсами, а які активно роз-
вивають і впроваджують у практику інноваційні тех-
нології. 

Ю. Полякова [17] узагальнює засади взаємообу-
мовленості інноваційного розвитку та КСП, формує 
методологічні основи стратегічного програмування 
розвитку регіонів, включаючи використання іннова-
ційного чинника посилення конкурентних переваг, 
аналізує відмінності стратегій інноваційного розвитку 
країн ЄС і України, пропонує організаційно-еконо- 
мічні інструменти інтеграції України та ЄС в іннова-
ційній сфері тощо. 

Н. Скоробогатова [18] систематизує фактори, які 
впливають на міжнародну КСП країн на макро- та  
мікрорівнях. При цьому визначено, що країни, які є 
інноваційними лідерами шляхом застосування таких 
інструментів Індустрії 4.0, як управління життєвим  
циклом товару, інтернет речей, кіберфізичні системи, 
обробка великих даних, розумне підприємство та  
місто, хмарні обчислення, адитивне виробництво, 
краще реалізували свої конкурентні переваги за раху-
нок підвищення КСП товарів та підприємств. 

Попри значний обсяг наукових праць за темати-
кою, все ж актуальною залишається потреба у визна-
ченні можливостей підвищення міжнародної КСП Ук-
раїни на сучасному етапі шляхом активізації її іннова-
ційної складової. 

Метою статті, власне, й є визначення впливу 
інновацій на КСП України в сучасних умовах та пер-
спектив її підвищення. 

Виклад основного матеріалу. В умовах все більше 
глобалізованого економічного середовища країни сти-
каються з різними ризиками та можливостями, пов’я-
заними з КСП. Інтенсивність та напрямки руху това-
рів, послуг, робочої сили та капіталу між відкритими 
економіками зростають і стають більш нестабільними 
з позитивними наслідками для одних та негативними 
для інших економік та країн, що все більше уваги  
приділяють різним міжнародним рейтингам КСП та 
прагнуть покращити відповідну політику своєї країни 
в пошуках шляхів її підвищення. На світовому рівні 
міжнародні економічні організації сприймають підви-
щення КСП країн як необхідну умову стабільності й 
зростання світової економіки та більш глибокої інте- 
грації економік, що розвиваються, у міжнародні еко-
номічні процеси. Міжнародні порівняння КСП країн 
широко використовують із метою визначення можли-
востей бізнесу, а також відносного добробуту нації, що 
в свою чергу допомагає формувати подальші очіку-
вання від політики уряду. 

Існують різні міжнародні методики рейтингу-
вання країн за КСП. Одним із найпоширеніших серед 
них є Індекс глобальної конкурентоспроможності  

(ІГК) Всесвітнього економічного форуму, що включає 
12 показників, а саме: якість інститутів, інфраструк-
туру, макроекономічну стабільність, здоров’я і почат-
кову освіту, вищу освіту та професійну підготовку, 
ефективність на ринку товарів і послуг, ефективність 
на ринку праці, розвиненість фінансового ринку, КСП 
компаній та інноваційний потенціал. За останні де- 
кілька років позиція України за ІГК погіршилась. 
Протягом 2017-2019 рр. рейтинг країни знижувався на 
2 позиції щороку та станом на 2019 р. склав 85 пози-
цію серед 141 країни [19-21]. 

Аналізуючи складові ІГК, відзначимо, що інфра-
структура відіграє вирішальну роль у підвищенні між-
народної КСП країни. Її вдосконалення приводить до 
більш плавного переміщення людей, продуктів та по-
слуг, що сприяє швидшій доставці товарів та послуг.  

Ділове середовище повинно бути таким, щоб 
воно покращувало координацію між організаціями 
державного сектору. Найкращі методи включають на-
дання підтримки та стимулів для науково-дослідної  
діяльності, розвитку людських ресурсів та освіти,  
заохочення інновацій, сприяння вдосконаленню про-
мислових блоків та підвищення продуктивності малих 
та середніх підприємств. 

Висока загальна продуктивність факторів вироб-
ництва є підґрунтям економічного зростання і показує 
синергію та ефективність використання капіталу та 
управління персоналом, сприяє зростанню КСП кра-
їни. 

Важливе значення мають також кампанії з підви-
щення продуктивності, оскільки вони сприяють поін-
формованості громадськості та надають механізми для 
використання інструментів та методів підвищення 
продуктивності. 

Одним із ключових факторів впливу є посилення 
науково-дослідної діяльності, яка сприяє творчості, 
інноваціям та технологічному розвитку. Стратегічне 
значення має вдосконалення можливостей підпри-
ємств стати більш продуктивними постачальниками та 
експортерами. 

Сьогодні інновації визначають як нові напрямки 
використання наявних ресурсів бізнесу, нову продук-
цію, нові методи виробництва, нові постачальники або 
джерела сировини, використання нових ринків збуту 
та ін. Інновації є важливим інструментом підприємця 
у створенні й підтриманні конкурентного потенціалу 
бізнесу, а отже — формуванні міжнародної КСП кож-
ної країни зокрема.  

На основі проведених досліджень можна ствер-
джувати, що для України протягом 2018-2019 рр. інно-
ваційний потенціал (за ІГК) був індикатором із най-
нижчими позиціями. Оцінювання його складових на-
ведено у таблиці та на рис. 1. 

Таблиця 
Вплив інноваційного потенціалу на КСП України за (ІГК) у 2018-2019 рр. 

Показники 

Значення 
показника 

Ранг/140 
Значення 
показника

Бал* Ранг/141 
Країна з най-
вищим показ-

ником 

2018 2019 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Інноваційний потенціал 
(0-100) 

- 58 - 40,1 ↑ 60 Німеччина 

1.1. Взаємодія і різноманіт-
ність (0-100) 

- - - 40,3 ↑ 70 Сінгапур 
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Закінчення таблиці 

1 2 3 4 5 6 7

1.1.1. Різноманітність робо-
чої сили (1-7) 

4,5 62 4,6 60,4 ↑ 59 Сінгапур 

1.1.2. Стан розвитку клас-
терів (1-7) 

3,2 106 3,5 40,9 ↑ 96 Італія 

1.1.3. Міжнародні спільні 
винаходи (од./млн осіб) 

0,5 56 0,53 13,0 ↑ 55 5 країн 

1.1.4. Співпраця мульти-
стейкхолдерів (1-7) 

3,7 56 3,8 47,0 ↑ 58 Ізраїль 

1.2. Дослідження та розви-
ток (0-100) 

- - - 31,1 ↓ 59 Японія 

1.2.1. Наукові публікації 
(індекс) 

215,7 50 229,3 80,6 ↑ 50 9 країн 

1.2.2. Патентні заявки 
(од./млн осіб) 

1,41 62 1,56 17,3 ↑ 62 8 країн 

1.2.3. Витрати на дослі-
дження і розробки (% ВВП)

0,6 56 0,4 15,0 ↓ 67 7 країн 

1.2.4. Якість науково-дослі-
дних інститутів (індекс) 

0,04 44 0,04 11,8 ↑ 44 7 країн 

1.3. Комерціалізація (0-100) - - - 57,6 ↑ 60 Люксембург

1.3.1. Досвідченість спожи-
вачів (1-7) 

3,4 74 3,6 44,0 ↑ 65 Корея 

1.3.2. Заявки на торговельні 
марки (од./млн осіб) 

653,88 60 744,49 71,2 ↑ 59 7 країн 

* Бали за шкалою від 0 до 100, де 100 показує оптимальну ситуацію або «межу», стрілки вказують напрям зміни
балу у порівнянні з попереднім періодом. 

Складено авторами на основі джерел [20-21]. 

Рис. 1. Порівняння значень складових інноваційного потенціалу України (за ІГК)  
у 2018-2019 рр. (за шкалою 0-100) 

Побудовано авторами на основі джерел [20-21]. 

Найбільш позитивний ефект серед елементів, що 
впливають на інноваційний потенціал України відпо-
відно до ІГК, здійснюють такі його складові показ-
ники, як наукові публікації, заявки на торговельні 
марки та різноманітність робочої сили.  

Натомість, значно гальмують здатність до іннова-
цій такі складові, як якість науково-дослідних інсти-
тутів, міжнародні спільні винаходи, а також змен-
шення витрат на дослідження і розробки. Зауважимо, 
що низька якість науково-дослідних інститутів зу- 
мовлена, насамперед, неефективним використанням  
бюджетних коштів, що ускладнює проведення фунда-
ментальних досліджень у різних галузях. До основних 

проблем, що стосуються звітування головного розпо-
рядника бюджетних коштів, можна віднести той факт, 
що форми звітів, які використовуються науковими ус-
тановами, є недосконалими та не дозволяють належ-
ним чином оцінити якість їх діяльності. Важливо за-
значити, що дуже часто формування пріоритетних на-
прямків досліджень у зазначених установах відбува-
ється недостатньо обґрунтовано, що призводить до не- 
доцільного використання ресурсів та зниження міжна-
родної КСП України загалом. 

Характерною особливістю розвинених країн світу 
є відносно високі витрати на дослідження та розробку 
інновацій. Ці країни поділяють на три групи залежно 
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від їх інноваційної політики. До першої групи нале-
жать країни, зорієнтовані на розвиток інновацій, їх 
впровадження та претендування на місце лідера в га-
лузі інноваційних розробок, а також на підтримку на-
укового потенціалу (США, Франція та Великобрита-
нія). Друга група — країни, де створено сприятливі 
умови для розвитку інноваційної діяльності, іннова-
ційного потенціалу (Швейцарія, Швеція, Німеччина). 
Третя група — країни, які сприяють стимулюванню 
інноваційного розвитку та координують інновації 
(Японія та Північна Корея) [22]. Вважаємо, що до цієї 
групи також можна віднести й Україну, оскільки на 
даному етапі відбувається багато процесів із розвитку 
інноваційних галузей. 

За результатами The 2019 European innovation 
scoreboard [23] країни ЄС за результативністю іннова-
ційної діяльності поділено на такі 4 групи: 1) іннова-
ційні лідери (Швеція, Фінляндія, Данія, Нідерланди, 
Естонія, Ірландія); 2) сильні новатори (Люксембург, 
Великобританія, Німеччина, Бельгія, Австрія, Фран-
ція); 3) помірні новатори (Португалія, Чехія, Словенія, 

Словаччина, Кіпр, Мальта, Італія, Латвія, Литва, Угор-
щина, Польща, Іспанія); 4) скромні новатори (Руму-
нія, Болгарія). У 2019 р. ЄС на глобальному рівні пе-
ревершив США, розрив щодо Бразилії, Індії, Росії та 
Південної Африки залишається значним. Однак ЄС 
втрачає позиції щодо Японії та Південної Кореї, а Ки-
тай наздоганяє ЄС втричі швидше, ніж зростає інно-
ваційна діяльність Союзу. В окремих сферах інновацій 
найкращими країнами ЄС є: Данія — людські ресурси 
та сприятливе для інновацій середовище; Люксем-
бург — привабливі дослідницькі системи; Франція — 
фінанси та підтримка; Німеччина — фірмові інвести-
ції; Португалія — інноватори МСП; Австрія — зв'язки; 
Мальта — інтелектуальні активи; Ірландія — вплив на 
зайнятість та збут [23]. 

Відповідно ж до Глобального індексу інновацій, 
який враховує 80 критеріїв та дозволяє проводити що-
річний моніторинг інноваційної діяльності країн (129 
у 2019 р.), рейтинг інноваційної діяльності України у 
світі зменшився протягом 2019 року (рис. 2).  

 

 
Рис. 2. Динаміка рейтингу України за Глобальним індексом інновацій у 2013-2019 рр. 

Побудовано авторами на основі джерела [24].  

 
Завдяки більш детальному дослідженню іннова-

ційного потенціалу та відповідних показників, можна 
побачити, що якість вітчизняного державного регулю-
вання у цьому напрямі є досить слабкою і вимагає  
відповідних дій влади та вжиття необхідних заходів 
щодо вдосконалення показників.  

На сьогодні інноваційне законодавство України 
включає понад тисячу нормативно-правових актів, що 
регулюють ту чи іншу сферу інноваційної діяльності. 
Однак законодавство України є складним і містить як 
нормативно-правові акти України, так і міжнародні 
правові акти, учасниками яких є Україна. Аналізу-
вання законодавства України про інновації свідчить 
про відсутність узгодженої системи стимулювання 
інновацій. Незважаючи на значну кількість ініціатив 
щодо вдосконалення, українське законодавство щодо 
інновацій досі залишається недосконалим і потребує 
систематизації й адаптування до міжнародних станда-
ртів, у першу чергу ЄС.  

У сучасних умовах одним із ключових пріоритетів 
України є інтеграція до Європейського дослідниць-
кого простору. Це можливо завдяки двосторонній між-
народній співпраці з країнами, що є членами ЄС, кра-
їнами східного партнерства, а також участі України у 
Рамковій програмі ЄС з досліджень та інновацій «Го-
ризонт 2020». Підсумовуючи 446 конкурсів програми 
«Горизонт 2020», що відбувались протягом 2014-
2019 рр., можна побачити, що для 117 українських ор-
ганізацій-учасників передбачено фінансування у роз-
мірі 17,232 млн євро для 90 проєктів, 9 з яких коорди-
нують українські організації. Протягом цього періоду 
1190 українських установ підготували та подали для 
участі 915 пропозицій проєктів. 117 українських орга-
нізацій беруть участь у проєктах, загальна вартість 
яких становить близько 465 млн євро [25].  

Українські університети і наукові установи ак- 
тивно беруть участь у двосторонньому науково-тех- 
нічному співробітництві в рамках міжурядових угод.  
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У 2019 р. вітчизняні вчені виконували 119 білатераль-
них проєктів разом із іноземними науковцями з 12 
країн, серед яких більша частина є членами ЄС, а та-
кож Індії, Китаю, Кореї, Білорусі, США. У порівнянні 
з попереднім роком кількість проєктів такого типу  
збільшилась майже на чверть. 

Сьогодні Україна є асоційованим учасником 
Програми наукових досліджень та навчання «Євра-
том», Міжнародної європейської інноваційної науко-
во-технічної програми «EUREKA», програми НАТО 
«Наука заради миру» та ін. Також налагоджена спів-
праця українських дослідницьких організацій та уні- 
верситетів із міжнародними організаціями та фон-
дами, а саме Українським науково-технологічним 
центром (УНТЦ), Європейською організацією з ядер-
них досліджень (ЦЕРН), Науковим комітетом з ан- 
тарктичних досліджень (СКАР) тощо. 

Завдяки процесу глобалізації, що впливає, в тому 
числі, на наукову сферу, інформація, що стосується 
результатів наукових досліджень має бути доступна ук-
раїнським науковцям. У травні 2019 р. завдяки МОН 
усі українські державні чи комунальні заклади вищої 
освіти та наукові установи отримали можливість до- 
ступу до визнаних міжнародних баз даних Scopus та 
Web of Science за кошти бюджету. Станом на жовтень 
2019 р. відповідний доступ отримали вже 394 україн-
ські комунальні заклади вищої освіти та наукові уста-
нови [25]. 

У контексті проведених досліджень слід відзна-
чити й важливість рівня інноваційності вітчизняних 
суб’єктів господарювання.  

Видання «Mind.ua» спільно з «KPMG Україна» та 
платформою відкритих інновацій «RE:ACTOR» про-
вели дослідження та створили Індекс інновацій укра-
їнських компаній (Mind Innovation Index) [26], аналі-
зуючи рівень інноваційності, здатність змінюватись чи 
швидко адаптуватись та відповідати викликам часу  
50 найбільших українських компаній у 10 різних галу-
зях. Цей Індекс інноваційності не має на меті визна-
чити найбільш інноваційні компанії чи створити рей-
тинги на основі конкуренції між ними, а прагне про-
аналізувати, чи великі компанії в Україні є готовими 
до змін, визначити досягнення чи недоліки для пода-
льшого прогнозу перспектив діяльності.  

Відповідно у 2019 р. було виявлено такі ключові 
тенденції інноваційної діяльності вітчизняних компа-
ній: 1) найслабше місце українських компаній — біз-
нес-моделі; 2) за браком інновацій доцільно автомати-
зувати бізнес-процеси; 3) споживачі не завжди реагу-
ють на інновації; 4) державні компанії набагато по- 
вільніше впроваджують інновації, ніж приватні; 5) ци-
фрова трансформація неможлива без одночасної зміни 
корпоративної культури; 6) майбутнє взаємодії зі спо-
живачем — у використанні дата-аналітики задля ство-
рення нового емоційного досвіду. 

Завдяки проведеному дослідженню [26], «Mind. 
ua» та «KPMG Україна» визначили 10 галузей україн-
ської економіки, що найбільше змінились протягом 
останнього часу або мають тенденції до значних змін 
завдяки розвитку та впровадженню інновацій у кон- 
кретній галузі або суміжних із нею сферами. Також на 
основі Індексу інноваційності українських компаній 
було визначено його еталонний рівень для кожної га-
лузі зокрема. 

Висновки. В сучасних умовах господарювання 
інновації є важливим фактором КСП. Товарні іннова-
ції, інноваційні процеси чи бізнес-моделі дозволяють 
бізнесу збільшити частку ринку, формувати стратегічні 
конкурентні переваги, що має позитивні результати не 
лише для певної організації, але й для всієї національ-
ної економіки.  

Підвищення КСП на основі розвитку іннова-
цій — це не здатність чи привілей лише країн із висо-
ким рівнем доходу. Країни, що розвиваються, також 
прагнуть втілювати відповідну політику з метою збіль-
шення своїх інноваційних можливостей. Інноваційна 
політика розробляється залежно від потреби країн, а її 
вплив відрізняється навіть, якщо рівень розвитку країн 
однаковий. Деякі країни, що розвиваються, постійно 
вдосконалюють свій інноваційний потенціал, що по-
зитивно впливає на їх КСП. 

Із метою підвищення рівня інноваційної складо-
вої КСП України підприємствам доцільно активізу-
вати розвиток та автоматизацію власних бізнес-проце-
сів, що дозволить впровадити у діяльність новітні тех-
нології та відповідно покращити фінансові результати. 
А перспективи активізації експорту, зокрема на ринку 
ЄС, є суттєвим стимулом для підприємств. З метою ж 
вдосконалення процесів та діяльності науково-дослід-
них інститутів загалом доцільно розширювати співро-
бітництво між організаціями з різних галузей за най-
більш перспективними напрямками. При цьому важ-
лива орієнтація на названі вище чинники й показники 
формування інноваційного потенціалу, що оціню-
ються в міжнародних рейтингах країн, та світових лі-
дерів у сфері інноваційного розвитку.  
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ФОРМУВАННЯ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БАГАТОРІВНЕВОЇ  
СИСТЕМИ СОЦІАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ  
В КОНТЕКСТІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ 

 
Актуальність та постановка проблеми. Забезпе-

чення соціальної безпеки людини, держави, суспіль- 
ства є пріоритетним завданням для України в умовах 
зростання загроз національній безпеці та нестабільно-
сті. Ефективне державне управління соціальною без-
пекою потребує врахування закономірностей і прин-
ципів розвитку соціальних систем, особливостей їх 
функціонування, структурування та суб’єктності. Ста-
новлення та забезпечення безпекового середовища в 
Україні є вкрай актуальним стратегічним пріоритетом 
державного управління в умовах посилення зовнішніх 
та внутрішніх загроз. Воно залежить від забезпеченості 
умов безпеки на державному, суспільному та особис-
тісному рівнях. Такі умови формуються через систему 
ефективного державного та регіонального соціального 
управління, конструктивну діяльність громадянського 
суспільства, безпечну життєдіяльність самої людини 
вдома, на роботі, в соціальному оточенні, в суспіль- 
стві. Тому виникає необхідність дослідження проблем 
забезпечення соціальної безпеки людини, держави, су-
спільства як цілісної багаторівневої системи [1, с. 210]. 

Соціальна безпека в системі державного регулю-
вання за роки незалежності України підлягає значним 
трансформаціям і не виходить зі стану формування та 
становлення. Науковці за результатами досліджень ви-
значають її як системну та комплексну складову дер-
жавного управління, яка передбачає взаємозв’язки та 
взаємообумовленість її компонентів. Але в практиці 
державного регулювання соціально-економічними 
процесами не реалізуються переваги одночасної задія-
ності суб’єктів соціальної безпеки — людини, суспіль-
ства, держави через відсутність побудови багаторівне-
вої системи, яка дає можливість більш ефективно про-
тидіяти зовнішнім та внутрішнім загрозам соціальній 
безпеці за рахунок одночасного використання їх по- 
тенціалів. Необхідність поглибленого вивчення окрес-
леної проблематики робить актуальним запит на до- 
слідження соціальної безпеки як багаторівневої сис-
теми в контексті державного регулювання.  

Аналіз публікацій за визначеною темою. Наукові 
засади соціальної безпеки як багаторівневої системи й 
механізми її забезпечення обґрунтовують і розвивають 

в своїх наукових роботах О. Новікова [2]; І. Гнибіде-
нко, А. Колот [3]; Є. Ніколаєв [4]; Л. Чупрій [5]; 
В. Скуратівський та О. Линдюк [6]; Ю. Харазішвілі 
[7]; О. Грішнова [8]; О. Іляш [9], Т. Васильців та 
Р. Лупак [10]; О. Сиченко [11]; О. Бєляєв та О. Сі- 
нельник [12]; Р. Підлипна [13]; Н. Коленда [14]; 
М. Кальницька [15]; В. Гошовська [16] та ін. Ці віт- 
чизняні науковці розкривають сутність і зміст струк-
тури багаторівневої системи соціальної безпеки в кон-
тексті державного регулювання, структурними компо-
нентами якої є соціальна безпека держави, соціальна 
безпека суспільства та соціальна безпека людини.  
Значна кількість дослідників приділяють увагу пробле-
мам, пов'язаним із забезпеченням макроекономічної 
рівноваги у сфері національної безпеки, стійкого соці-
ально-економічного зростання та соціальної безпеки 
на державному та регіональному рівнях. Серед закор-
донних авторів, які внесли вагомий внесок у до- 
слідження місця та ролі соціальної компоненти в сис-
темі національної безпеки, доцільно назвати праці  
С. Загашвілі [17], А. Татаркіна та В. Бочко [18], 
Р. Яновського та А. Агошкова [19] та ін. 

Незважаючи на значну кількість наукових праць 
з означеної тематики, все ж недостатньо досліджень з 
проблем соціальної безпеки саме як багаторівневої  
функціональної системи.  

Метою статті є дослідження проблем формування 
та забезпечення соціальної безпеки людини, суспіль- 
ства та держави як багаторівневої системи у контексті  
державного регулювання.   

Виклад основного матеріалу. Розуміння соціальної 
безпеки з позицій системного підходу розкриває пев-
ний об’єкт як систему (у цьому разі таким об’єктом є 
система соціальної безпеки), що має певний набір  
елементів (підсистем) та структуру, як форму взає-
мозв’язку вказаних елементів в якості цілого; єдністю 
зовнішнього і внутрішнього середовища системи, 
принципами організації системи та її складових [20] — 
безпека системи визначається таким станом системи, 
за якого вона зберігає свою цілісність, стійкість (ста-
більність), здатність до ефективного функціонування  
і стійкого розвитку. Соціальні системи — це системи, 
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що утворюються станами і процесами соціальної вза-
ємодії між діючими суб’єктами. З позицій структурно-
функціонального підходу соціальні системи є відкри-
тими, а їх структуру можна аналізувати, застосовуючи 
чотири типи незалежних змінних: цінності, норми, ко-
лективи і ролі [21]. У такому сенсі якість і надійність 
соціальних систем визначаються домінуючими соціа-
льними цінностями, ступенем реалізованості соціаль-
них інтересів, задоволеністю потреб діючих суб’єктів, 
наслідками їх соціальної взаємодії. Цілісна міцна сис-
тема визначається гармонійним поєднанням струк- 
турних елементів, можливостями всіх її елементів — 
підсистем, сфер, об’єктів — протистояти будь-яким де-
структивним внутрішнім і зовнішнім впливам, небез-
пекам, загрозам [22]. Тому очевидно,  що соціальна 
безпека — це стан захищеності соціальних інтересів 
людини, держави та суспільства, за якого зберігається 
соціально-економічна стабільність, внутрішня стій-
кість в умовах нестабільності, негативного впливу за-
гроз ендогенного та екзогенного характеру; реалізу-
ються заходи для мінімізації їх негативного впливу; за-
довольняються соціальні потреби основних суб’єктів 

забезпечення соціальної безпеки людини-громадя-
нина, держави та суспільства. Система соціальної без-
пеки здатна утворювати нову якість соціальної сис-
теми держави та суспільства (в даному випадку соціа-
льної безпеки), виступає невід'ємною властивістю 
складних соціально-економічних та суспільних сис-
тем, є багатофункціональним явищем і визначається 
сукупністю таких компонентів, як загрози, небезпеки, 
соціальні інтереси, цінності та потреби, державні ор-
гани влади та недержавні суб'єкти (громадянське сус-
пільство, людина та ін.). Саме тому структурна зв'яза-
ність елементів системи забезпечення соціальної без-
пеки є істотною її якісною характеристикою і розрив 
зв'язків між цими елементами може призвести до руй-
нування самої системи. Тому актуальною є потреба за-
безпечення структурної єдності даної системи. Саме 
тому О. Іляш пропонує розглядати соціальну безпеку 
як структурний елемент суспільної системи в цілому у 
тісному взаємозв’язку з іншими системотвірними її 
елементами (на засадах системного підходу) [9, с. 28-
29] (рис. 1).

Рис. 1. Об'єктивна закономірність функціонування і розвитку суспільної системи  
в площині детермінант соціальної безпеки [9, с. 28] 

Система соціальної безпеки як фундаментальна 
категорія утворює певну цілісність і, з одного боку, 
обмежена від зовнішнього середовища, з іншого — має 
внутрішню структуру, хоча зовнішнє середовище 
впливає на її стан та рівень. Як стверджує О. Іляш, 
середовище не є лише основою для створення сис-
теми, в оточенні середовища живе і функціонує будь-

яка система, випробовуючи на собі вплив цього сере-
довища і, у свою чергу, здійснює відповідний вплив на 
нього. Cистема соціальної безпеки має дві сторони: 
зовнішню, яка підлягає впливу середовища — еконо-
мічних, політичних та духовних небезпек на систему, 
і внутрішню, що характеризує властивості опірності 
системи по відношенню до впливів середовища. 
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Виходячи з ієрархічності побудови та функціону-
вання соціальних систем, є підстави стверджувати, що 
система соціальної безпеки є складною багаторівне-
вою системою, яка формується і функціонує в пло-
щині об’єктивних та суб’єктивних процесів під впли-
вом багатьох чинників внутрішнього та зовнішнього 

походження. Діалектична єдність всіх складових сис-
теми соціальної безпеки обумовлена нерозривністю 
процесу розвитку людини, суспільства, держави у про-
сторі й часі. Схематично система соціальної безпеки 
представлена на рис. 2. 

 
 

Рис. 2. Взаємозв’язки суб’єктів та об’єктів в системі соціальної безпеки  
(розроблено О. Сидорчук  за джерелом [23]) 

В системі національної економіки соціальна без-
пека є її підсистемою, яка тісно пов’язана із іншими її 
підсистемами. Оскільки система національної еконо-
міки — це відкрита та динамічна система, то можна 
вважати, що «система соціальної безпеки» є одночасно 
і її складовою та виступає самодостатньою, цілісною, 
відкритою, динамічною, системою, яка забезпечує до-
сягнення зазначеної мети з позицій захищеності і зба-
лансування соціальних інтересів людини, держави та 
суспільства у національному вимірі. Отже внутрішня 
безпека (наприклад, соціальна безпека суспільства, ре-
гіону, підприємства) — є характеристикою цілісності 
системи, що описує здатність системи підтримувати 
своє нормальне функціонування в умовах зовнішніх  
і внутрішніх дій. Зовнішня безпека — це здатність сис-
теми взаємодіяти з зовнішнім середовищем без пору-
шення найважливіших параметрів, що характеризують 
безпечний стан [9, с. 28-29]. 

Комплексне дослідження проблем соціальної 
безпеки людини, суспільства та держави в Україні мі-
ститься в колективній монографії «Стан та перспек-
тиви соціальної безпеки в Україні: експертні оцінки» 
(2018 р.), проведеного за участю автора цієї статті як 
відповідального організатора і виконавця. На підґрунті 
узагальнення експертних оцінок було  визначено ха-
рактер системних взаємовпливів зовнішнього середо-
вища на систему соціальної безпеки як внутрішньої 
системної цілісності. В ході дослідження ми виявили, 
що для забезпечення соціальної безпеки в Україні необ-
хідними є такі умови, як досягнення гідного рівня  

і якості життя населення й подолання бідності; захист 
соціальних інтересів особи, суспільства, держави від 
внутрішніх та зовнішніх загроз. Оцінки експертів по-
казали, що найбільш негативно впливають на стан со-
ціальної безпеки в нашій країні економічна (77%) та 
внутрішньополітична (59%) сфери. Саме в цих сферах 
накопичуються гострі проблеми, які не знаходять аде-
кватного вирішення для системного покращення си-
туації. В залежності від цілей забезпечення соціальної 
безпеки загрози накопичуються у площині таких під-
систем національної безпеки, як: економічна — 27,4%, 
внутрішньо-політична — 20,9%, а також воєнна — 
18,6% [24, с. 137-138]. На рис. 3 розкрито взаємо-
зв’язок та взаємовплив окремих сфер національної 
безпеки на досягнення цілей соціальної безпеки. 

У Декларації про державний суверенітет України 
визначається мета соціальної безпеки, яка полягає в 
«уникненні або зниженні до прийнятного рівня нега-
тивного впливу соціальних ризиків, створенні умов 
для запобігання соціальним загрозам та їхньої ліквіда-
ції, забезпечення соціального розвитку особи та сус- 
пільства як пріоритетних» [25]. 

Стан підсистеми впливає на загальний стан сис-
теми. Тому доцільно погодитись з М. Кальницькою, 
яка вважає, що високий рівень соціальної безпеки до-
сягається тоді, коли створюються сприятливі умови 
для забезпечення нормального рівня життя населення, 
для задоволення матеріальних і духовних потреб лю-
дини [15]. З позицій системного підходу, вдалим є ви-
значення поняття «соціальна безпека», запропоновану 

Принципи формування  
та забезпечення соціальної безпеки 

Механізми та інструменти  
забезпечення соціальної безпеки 

суб’єкти соціальної безпеки об’єкти соціальної безпеки 

органи державної, регіональної, місцевої, влади 
та управління  

інститути громадянського суспільства, ор-
гани самоврядування; територіальні громади 

соціальні інтереси, потреби  
та цінності окремої людини 

соціальні інтереси, потреби  
та цінності суспільства 

активні громадяни, підприємці 

соціальні інтереси, потреби  
та цінності держави 

СИСТЕМА СОЦІАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ 
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Рис. 3. Оцінка впливу сфер національної безпеки на досягнення цілей соціальної безпеки  
(розроблено О. Сидорчук за джерелом [24, с. 138]) 

М. Кальницькою як «складної багатофакторної кате-
горії, що характеризує стан захищеності соціальних ін-
тересів людини, суб’єктів господарювання, суспіль- 
ства і держави». 

Функція створення умов для задоволення соціаль-
них потреб і соціальних інтересів людини покладається 
на державу. Стратегічною метою державної соціальної 
політики є забезпечення права на соціальний захист, ви-
соку якість  та гідний рівень життя громадян; досягнення 
соціальної рівноваги в суспільстві; гармонізація суспіль-
них відносин як одного із способів зміцнення політичної 
стабільності держави.   

Соціальна безпека держави — це її спроможність га-
рантувати громадянам безпечне та гідне життя, стабіль-
ність шляхом мінімізації, попередження та подолання 
впливу соціальних ризиків та загроз, що сприяє збере-
женню та розвитку людського потенціалу, створює 
умови гідного життя сучасному та майбутньому поко-
лінням» [23, с. 98]. За результатами проведених до- 
сліджень виявлено, що пріоритетними напрямами дія-
льності Української держави із забезпечення соціальної 
безпеки виступають: 1) попередження та мінімізація 
впливу зовнішніх і внутрішніх загроз; 2) розбудова пра-
вової соціальної держави; 3) забезпечення ефективного 

Сфери національної безпеки Основні цілі забезпечення соціальної безпеки 

Економічна 27,4% 

Досягнення гідного рівня життя населення  
і подолання бідності 

19,3% 

Захист соціальних інтересів особи, суспільства, 
держави від внутрішніх та зовнішніх загроз 

17,2% 

Здатність держави і суспільства своєчасно і ефек-
тивно реагувати на соціальні виклики небезпеки, 
ризики і загрози 

16,3% 

Внутрішньополітична 20,9% 

Досягнення гідного рівня життя населення  
і подолання бідності 

19,6% 

Захист соціальних інтересів особи, 
суспільства, держави від внутрішніх  
та зовнішніх загроз 

17,9% 

Здатність держави і суспільства своєчасно і ефек-
тивно реагувати на соціальні виклики небезпеки, 
ризики і загрози 

17,3% 

Воєнна сфера та сфера 
безпеки державного  
кордону України 

18,6% 

Досягнення гідного рівня життя населення  
і подолання бідності 

19,5%

Захист соціальних інтересів особи, суспільства,  
держави від внутрішніх та зовнішніх загроз 

17,0% 

Здатність держави і суспільства своєчасно і ефек-
тивно реагувати на соціальні виклики небезпеки, 
ризики і загрози 

17,0%

Інформаційна 12,2% 

Досягнення гідного рівня життя населення  
і подолання бідності 

18,1% 

Захист соціальних інтересів особи, суспільства,  
держави від внутрішніх та зовнішніх загроз 

17,0% 

Здатність держави і суспільства своєчасно і ефек-
тивно реагувати на соціальні виклики небезпеки, 
ризики і загрози 

14,3% 
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соціального управління; 4) реалізація соціальних інте-
ресів громадян України.  

Соціальна безпека суспільства спрямована на від- 
творення і розвиток суспільної системи, яке забезпечу-
ється сукупністю запроваджених державою і громадян-
ським суспільством політичних, правових, соціальних, 
економічних, ідеологічних, організаційно-управлін- 
ських, культурних і соціально-психологічних заходів, 
спрямованих на збереження конституційного устрою, 
соціальний порядок, суспільно-політичну, соціальну та 
економічну стабільність, соціальну відповідальність [23, 
с. 86]. Соціальні ресурси громадянського суспільства з 
позицій забезпечення соціальної безпеки доцільно роз-
глядати як чинник саморозвитку суспільної системи.  

Соціальна безпека людини − це досягнення такого 
стану в державі й суспільстві, соціальному середовищі, 
який дозволяє людині відчувати себе соціально захи-
щеною, благополучною, здоровою,  впевненою у собі, 
своєму майбутньому, а також мати надійні гарантії та 
перспективи для життя, життєзабезпечення, відтво-
рення та розвитку [23, с. 65]. 

Наукові засади соціальної безпеки як багаторів-
невої системи розглядалися у монографії «Соціальна 
безпека: державне регулювання та організаційно-еко-
номічне забезпечення» [23, с. 63-122], проте це пи-
тання потребує ще більш детального уточнення. Ми 
пропонуємо соціальну безпеку як багаторівневу сис-
тему розглядати з позицій структурно-функціональ-
ного, а також субстанціонального підходів. Струк- 
турно-функціональний підхід дозволяє дослідити сис-
тему соціальної безпеки з позицій суб’єктної струк-
тури соціуму, функціональних взаємозв’язків на рівні 
соціально-економічних відносин. Якщо змістовну 
грань субстанціонального рівня демонструє співвідно-
шення «соціально-економічні інтереси — соціальні за-
грози», то на структурно-функціональному рівні це 
співвідношення трансформується у взаємозв’язок 
«суб’єкт соціальної безпеки — функціональна сфера 
прояву його ролі». Тому наведений рівень досліджень 
має розгортатись як у напрямі з’ясування специфічних 
ролей окремих суб’єктів і соціальних структур у меха-
нізмі національної безпеки, так і за сферами соціа-
льно-економічної активності [11]. 

Субстанціональний підхід фокусується на си- 
стемній уяві про внутрішні та зовнішні детермінанти 
розвитку будь-якої системи, в нашому випадку — 
системи соціальної безпеки. Тому фокус уваги конце-
нтрується на розгляді таких категорій, як соціально-
економічні інтереси, можливості їх захисту та реаліза-
ції в системі життєдіяльності держави, суспільства, 
людини; а також охоплює усі підсистеми, на які впли-
ває соціальна безпека і які здійснюють вплив на си- 
стему соціальної безпеки. Тому з позицій субстанціо-
нального підходу важливо з’ясувати систему суспіль-
них суперечностей та тенденцій їх розв’язання, дослі-
дити вплив чинників, які ускладнюють або роблять 
неможливою реалізацію соціально-економічних інте-
ресів, стримують чи заважають досягненню поставле-
них цілей функціонування та розвитку. Сукупність 
впливу негативних явищ або чинників на стан системи 
соціальної безпеки визначається категорією «загрози». 
Зовнішні та внутрішні загрози в співвідношенні з еко-
номічними інтересами виступають, ключовим об’єк-
том дослідження субстанціонального рівня соціальної 
безпеки. Логіка такого дослідження має ґрунтуватися 

на виявленні особливостей взаємозв’язку «соціально-
економічні інтереси — соціальні загрози». 

Ефективність механізму забезпечення багаторів-
невої системи соціальної безпеки людини, держави та 
суспільства визначається здатністю суб’єктів мінімізо-
вувати та нейтралізовувати вагомі небезпеки та пере-
шкоди соціальній безпеці. Для України значну роль в 
цих процесах відіграє якість державного соціального 
управління  щодо забезпечення соціальної безпека на 
макро-, мезо-, макрорівнях. Експертні оцінки дозво-
лили виявити основні перешкоди забезпеченню соці-
альної безпеки держави, людини та суспільства в Ук-
раїні, а також перешкоди забезпеченню соціальної 
безпеки її суб’єктів (рис. 4). 

У наукових публікаціях авторів стверджується, 
що ефективне державне управління соціальною безпе-
кою потребує врахування закономірностей та принци-
пів розвитку соціальних систем, особливостей їх  
функціонування [23-24]. Виходячи з ієрархічності по-
будови та функціонування соціальних систем, можна 
констатувати, що система національної безпеки являє 
собою складну багаторівневу соціальну систему, яка 
формується під впливом багатьох чинників внутріш-
нього та зовнішнього характеру. Взаємозалежність всіх 
складових системи національної безпеки обумовлена 
нерозривністю процесу розвитку людини, суспільства, 
держави» [26, с. 43]. Система соціальної безпеки фор-
мується на підґрунті забезпечення і збалансування со-
ціальних інтересів цих суб’єктів, реалізації національ-
них інтересів у соціальній сфері. 

Соціальна безпека всіх суб’єктів багаторівневої 
системи обумовлена якістю та ефективністю держав-
ного управління. Його низький рівень обумовлює  
зростання загроз соціальній безпеці людини, суспільству, 
державі. 

За результатами експертного опитування визна-
чено, що негативний вплив на багаторівневу систему 
соціальної безпеки спричиняють недоліки державного 
управління, які обумовлюють негативні наслідки. До 
основних перешкод на шляху державного управління, 
які стримують формування та розвиток соціальної без-
пеки в Україні, належать незатребуваність відпові- 
дальності керівництва держави за погіршення стану 
національної та соціальної безпеки, невизначеність 
соціальної безпеки у чинній Стратегії національної 
безпеки; неврегульованість державою процесів по- 
глиблення соціальної і майнової диференціації, зрос-
тання соціальної нерівності; відсутність в положеннях 
про діяльність органів влади завдань, повноважень, 
обов’язків та відповідальності щодо забезпечення со-
ціальної безпеки. Подолання зазначених перешкод є 
першочерговими кроками на шляху до досягнення со-
ціальної безпеки в Україні. 

Отже, надійність та ефективність функціону-
вання системи соціальної безпеки залежить від орга-
нічності взаємовпливів суб’єктів та об’єктів соціальної 
безпеки, від застосування адекватних інструментів, ва-
желів впливу, методів та заходів реалізації державної 
політики щодо забезпечення соціальної безпеки в кра-
їні. Для формування умов укріплення соціальної без-
пеки і людини, і суспільства, і держави необхідне ком-
плексне ресурсне забезпечення — правове, інститу-
ційне, фінансове, інформаційне, науково-методичне, 
регуляторне, кадрове тощо. 

Механізм забезпечення соціальної безпеки є ці- 
лісною підсистемою, «функціонування якої спрямо- 
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ване на перешкоджання виникненню, послаблення 
або подолання загроз соціальній безпеці, підвищення 
її рівня шляхом впливу органів державної влади, міс-
цевого самоврядування, громадських організацій та 

самих громадян на соціальні процеси в суспільстві, що 
пов’язано з використанням ряду методів, заходів, ін-
струментів і важелів з урахуванням загальноприйнятих 
принципів і критеріїв» [14].  

 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

Рис. 4. Основні перешкоди реалізації багаторівневої системи  
соціальної безпеки людини, суспільства та держави в Україні 

(розроблено О. Сидорчук) 

Отже, субстанціональний підхід фокусується на 
системній уяві про внутрішні та зовнішні детермі- 
нанти розвитку системи соціальної безпеки, у зв’язку 
з цим потребують визначення умови забезпечення 
ефективної системи формування та узгодження соціа-
льних інтересів суб’єктів соціальної безпеки. Тут пра-
вомірними стають напрацювання Г. Ситника [27] 
щодо визначення найважливіших соціальних механіз-
мів, взаємодія яких певною мірою й творить складну 
систему, яка характеризує багаторівневу систему соці-
альної безпеки. Вона включає:   

• механізм соціальної активності особи та суспіль-
ства, в основі функціонування та розвитку якого ле-
жить наступна схема:  

соціальні цінності → потреби → інтереси (усвідом-

лені потреби) → мотиви → цілі діяльності → го-
товність діяти (дія) → здійснення діяльності щодо
задоволення потреб (у даному випадку йдеться про  
вартісні (мотиваційні) виміри соціальних процесів і 
явищ життєдіяльності особи та суспільства; 

• механізм соціальної диференціації суспільства на
соціальні групи та їх інтеграції у складні комплекси 
соціальних зв'язків, в основі якого схема майже ана- 

логічна вищенаведеній, і який фактично є структур-
ним виміром соціальних процесів і явищ;  

• механізм соціальної організації суспільства, ди-
ференціації його життєдіяльності на певні соціальні 
інститути та інтеграції цих інститутів у складні сукуп-
ності інституціональних соціальних зв'язків (в його ос-
нові — схема, притаманна механізму соціальної актив-
ності, а принципова відмінність полягає в тому, що він 
пов'язаний з організаційними вимірами життєдіяльно-
сті особи і суспільства);  

• механізм державного соціального управління,
якому притаманні управлінські параметри виміру від-
повідних соціальних явищ і процесів (цей механізм ті-
сно пов'язаний з механізмами соціальної організації та 
соціальної активності, оскільки у ньому роль ключової 
ланки відіграє державно-управлінське рішення). 

Отже, соціальні системи за структурно-функціо-
нальним підходом є відкритими. У зв’язку з цим прин-
ципово важливим є дослідження сучасних тенденцій 
суспільного розвитку, у «ціннісному вимірі», оскільки 
практичні результати вказаних досліджень мають бути 
основою суспільного розвитку та слугувати орієнти-
рами державного управління у сфері соціальної без-
пеки.  

Основні перешкоди реалізації  багаторівневої  системи  соціальної  безпеки 

Держави Людини Суспільства 

Висока корумпованість та недостатній 
фаховий рівень керівників дер- 
жавних органів системи національної 
безпеки 

Недосконалість державної політики, 
недостатня її соціальна спрямованість 

Переважання особистих, корпоратив-
них, регіональних інтересів над  
національними, зниження рівня  
патріотичності управлінської еліти 

Недовіра громадян до органів дер- 
жавної влади 

Тінізація національної економіки,  
поширення її на соціальну сферу 

Низький рівень духовно-моральної 
свідомості посадових осіб державної 
влади 

Низький рівень економіч-
ного розвитку 

Деградація соціальних цін-
ностей, суспільна недовіра 
та відчуження 

Незахищеність соціальних 
прав та громадян 

Неефективна соціальна по-
літика влади 

Загальний низький рівень 
культури безпеки суспіль-
ства 

Нерозвиненість механізмів 
державно-приватного та 
соціального партнерства 

Різке погіршення соціа-
льно-економічного сере-
довища 

Поширеність бідності

Нестабільність  
в країні та її регіонах 

Руйнування системи со-
ціальних цінностей 

Незахищеність прав  
і свобод громадянина 

Поширення безробіття 
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Ця багаторівнева система ґрунтується на функці-
ональному та рольовому призначенні суб’єктів соціа-
льної безпеки: 

1) держави з її конституційним устроєм, сувере-
нітетом, територіальною цілісністю та недоторканні-
стю;  

2) суспільства з його духовними, морально-етич-
ними, культурними, історичними, інтелектуальними 
та матеріальними цінностями, інформаційним і  
навколишнім природним середовищем;  

3) людини — громадян з їх конституційними пра-
вами і свободами.  

Взаємовплив та взаємообумовленість усіх складо-
вих системи соціальної безпеки формує її багаторівне-
вість у сенсі нерозривності процесів розвитку людини, 
суспільства, держави як основних її суб’єктів чи 
об’єктів (в залежності від позиціювання, функціональ-
них та рольових позицій в процесі життєдіяльності). 
Багаторівнева структура механізму забезпечення соці-
альної безпеки включає: підсистему державного регу-
лювання стану соціальної безпеки; підсистему самоза-
безпечення необхідних параметрів соціальної взаємо-
дії і розвитку на рівні суспільства; підсистему само- 
збереження та життєзабезпечення людини. 

Злагодженість структурних елементів системи со-
ціальної безпеки визначає її рівень, проявляється у до-
триманні в державі норм чинного законодавства, реа-
лізації конституційних прав і свобод громадян, захи-
щеності соціальних інтересів колективних та індивіду-
альних суб’єктів суспільних відносин, дієвістю грома-
дянського суспільства, соціальною орієнтованістю 
держави щодо проведення виваженої й ефективної со-
ціальної політики.  

Проблемою в теорії та практиці управління на- 
ціональною економікою є формування багаторівневої 
системи соціальних інтересів. Інтереси є відображен-
ням тих чи інших потреб життєдіяльності та розвитку 
індивіда, суспільства та держави, в тій чи іншій її сфе-
рах (політичній, економічній, соціальній, гуманітар-
ній). Критерієм при визначенні вказаних сфер є су- 
купність потреб (інтересів), задоволення яких забезпе-
чує прогресивний розвиток індивіда, суспільства, дер-
жави. 

Результати експертного дослідження дозволили 
визначити пріоритетні соціальні інтереси, які предста-
влені метою, принципами та критеріями досягнення 
соціальної безпеки (рис. 5). 

Соціальна безпека характеризується сформова-
ною, сталою системою забезпечення соціальних умов 
безпечної життєдіяльності людини в суспільстві та 
державі, її соціальної захищеності, стійкості в разі 
впливу соціальних ризиків та небезпек. Соціальна без-
пека пов'язана із стійкістю соціально-політичної си- 
стеми до несприятливих впливів, з її здатністю до  
суспільної інтеграції та адаптації до умов, що зміню-
ються. Тому передумовою забезпечення соціальної 
безпеки є наявність так званих запобіжників, основ-
ним завданням яких є унеможливлення виходу ос- 
новних елементів соціально-політичної системи за 
критичні межі [6]. 

Збалансування соціальних інтересів суб'єктів сус-
пільних відносин; їх злагоджена партнерська взаємодія 
заради спільного блага виступають в якості таких «за-
побіжників», які визначають дієвість багаторівневої 
системи соціальної безпеки в Україні. Баланс соціаль-
них інтересів, активна конструктивна позиція кожного 

із суб’єктів відносин є необхідними умовами для роз-
витку спроможного суспільства, сильної незалежної 
держави, відповідальної влади, зрілого громадянського 
суспільства, активного продуктивного громадянина. 

Висновки. Система соціальної безпеки здатна 
утворювати нову якість соціальної системи держави та 
суспільства (в даному випадку соціальної безпеки), ви-
ступає невід'ємною властивістю складних соціально-
економічних та суспільних систем, є багатофункціо- 
нальним явищем і визначається сукупністю таких 
компонентів, як загрози, небезпеки, соціальні інте-
реси, цінності та потреби, державні органи влади та 
недержавні суб'єкти (громадянське суспільство, лю-
дина та ін.). Формування багаторівневої системи соці-
альної безпеки в Україні потребує становлення і зміц-
нення конструктивних солідарних взаємовідповідаль-
них відносин між громадянами, суспільством, держа-
вою, владою, бізнесом. Солідарна відповідальність має 
стати основним підґрунтям функціонування суспіль-
них відносин щодо забезпечення соціальної безпеки  
в Україні. Визначальною стає здатність і громадян,  
і суспільства, і держави, і влади своєчасно давати гідні 
відповіді на виклики часу, конструктивно взаємодіяти 
заради встановлення соціального порядку і забезпе-
чення соціально-економічної і суспільно-політичної 
стабільності в країні та її регіонах. 

Суб’єкти суспільних відносин в особі органів дер-
жавного управління та місцевого самоврядування, ін-
ститутів громадянського суспільства, тергромад, ак- 
тивних свідомих громадян виступають рушійними си-
лами перетворень в межах системи соціальної і націо-
нальної безпеки України. Тому вони мають діяти з по-
зицій зміцнення безпекових параметрів, прагнути до 
забезпечення необхідного рівня колективної та індиві-
дуальної безпеки на національному, суспільному, со-
ціальному рівнях. В цьому сенсі важливою є позиція 
держави щодо дотримання оптимальних соціальних 
стандартів якості та рівня життя громадян, створен- 
ня умов для саморозвитку, для гідної праці, високої  
якості трудового й соціального життя населення, сво-
боди вибору, рівності можливостей тощо.  

Таким чином, багаторівнева система забезпе-
чення соціальної безпеки виступає сукупністю взаємо-
пов’язаних і взаємообумовлених механізмів (організа-
ційно-економічних, інституційних, правових та ін-
ших), які реалізують суб’єкти соціальної безпеки, з ме-
тою реалізації національних інтересів в соціальній 
сфері, досягнення гідного рівня і якості життя насе-
лення й подолання бідності; захисту соціальних інте-
ресів особи, суспільства, держави від внутрішніх та  
зовнішніх загроз. Державне управління соціальною 
безпекою є цілеспрямованою діяльністю суб’єктів за-
безпечення соціальної безпеки, які здійснюють роз- 
робку й реалізацію владних, регулюючих, координу- 
ючих, контролюючих, нормативно-правових та орга-
нізаційно-управлінських впливів на об’єкти соціальної 
безпеки з метою прогнозування, своєчасного вияв-
лення, запобігання та нейтралізації загроз в соціальній 
сфері. 

Отже, наукові основи соціальної безпеки як бага-
торівневої системи доцільно розглядати та досліджу-
вати з позицій системного підходу, а саме — струк- 
турно-функціонального та субстанціонального, які ор-
ганічно доповнюють один одного. Для підтримки  
цілісності системи в умовах змінного середовища і 
внутрішніх трансформацій (випадкових або навмис- 
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них) потрібна особлива організація системи, стійкість, 
що її забезпечує. Опірність, стійкість системи визна-
чається її здатністю своєчасно реагувати, попереджу-
вати та мінімізовувати вплив зовнішніх та внутрішніх 
загроз для зміцнення та збереження власної цілісності. 
Україна прагне стати розвиненою самоорганізованою 

самодостатньою сильною державою, здатною нівелю-
вати негативний вплив ендогенних та екзогенних чин-
ників в умовах криз, нестабільності, невизначеностей. 
Сприяє досягненню цих цілей реалізація на практиці 
багаторівневої системи соціальної безпеки. В цьому 
напрямі мають здійснюватися подальші наукові до- 
слідження. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Рис. 5. Структурна модель багаторівневої системи соціальної безпеки,  
що має прояв у соціальних інтересах людини, суспільства та держави (розроблено  авторами) 
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УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ СОЦІАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ  
ЯК ФАКТОРУ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ ПРОМИСЛОВОСТІ 

 
Вступ. Розширення соціальних прав є основою 

формування, так званої, держави загального добро-
буту. Вона існує там, де урядові організації та підпри-
ємництво забезпечує матеріальну підтримку людям, 
які не здатні утримувати себе самостійно та мінімізу-
ють ризики для працездатного населення.  

Діяльність із забезпечення соціальної безпеки є 
елементом складної системи — державної політики в 
цілому і такого її сегменту, як забезпечення націо- 
нальної безпеки, що включає, крім власне соціальної 
безпеки, безпеку економічну, політичну, військову, 
культурну, інформаційну, екологічну та ін. Націо- 
нальна безпека передбачає вироблення заходів і здійс-
нення дій, спрямованих на забезпечення і захист прав 
особистості, а також в широкому розумінні — соціаль-
них груп і нації в цілому. 

Мета статті полягає у виявленні ризиків у галузі 
важкої промисловості, які можуть порушувати соціа-
льну безпеку, надано рекомендації для її забезпечення. 

Виклад основного матеріалу. Будь-яке промислове 
виробництво передбачає функціонування великої сис-
теми з багатьма факторами впливу та збільшенням ри-
зиків за рахунок ситуацій, пов’язаних не тільки з рин-
ковими механізмами, а і з технологією та умовами 
праці. Важливим є поетапне планування діяльності 
підприємств та їх реалізація з мінімальними ризиками. 
Характерною особливістю промислових підприємств є 
низька мобільність та велика ціна зміни технологій, 
що збільшують вірогідність настання негативних та 
аварійних ситуацій, що можуть призвести і до втрати 
працездатності працівників, окрім зменшення при- 
бутків компанії. 

При функціонуванні вільного ринку економічний 
агент має свободу вибору, а отже здатний самостійно 
приймати рішення. Це, з одного боку, робить можли-
вим обрати стратегію розвитку, а з іншого — унемож- 
ливлює підтримку держави у випадку аварій та неза-
планованих ситуацій.  

Ефективність функціонування є основним еле- 
ментом адаптивності управління великими підприєм- 
ствами у зовнішньому середовищі. Це — рівень орга-
нізації виробництва і управління, при якому підпри-
ємство витягує максимум корисності з ресурсів і тех-
нологій, і вже неможливо збільшити ту чи іншу, що не 
приведе до відповідності і рівноваги організацію ви- 
робництва і систему управління підприємством [1]. 

Значення ризиків включає в себе й аналіз при-
чинно-наслідкових зв’язків для зниження небажаних 
ефектів та виявлення причин впливу на результуючі 
показники. Економічне тлумачення ризику перш за 
все пов’язано з негативним впливом небажаної дії на 
корисність чи прибуток. 

Оскільки настання небажаних ситуацій може 
бути виражено в грошовому еквіваленті, то їх можна 
інтегрувати у процес прийняття рішень та розрахувати 
за показниками витрат та доходів.  

Ризик можна визначити у грошовому еквіваленті, 
який найчастіше зменшує прибутки підприємства [3]. 

Різноманітність ризиків, що спостерігаються на 
промислових підприємствах, зумовлює необхідність 
комплексного підходу з метою мінімізації можливих 
непередбачених ситуацій, а також потребу організації 
системи аналізу та їх розрахунку. Аналіз ризиків являє 
собою складну комплексну процедуру, яка включає ці-
лий ряд етапів. 

Розглянемо металургійну сферу України, як ос-
нову важкої промисловості та галузь з підвищеним ри-
зиком для працівників, де у 2019 році за даними дер-
жавного комітету статистики працювало 196,2 тис. 
осіб [4]. 

Станом на 1 березня 2020 року рівень заборгова-
ності заробітної плати працівникам економічно ак- 
тивних підприємств склав 109963 тис. грн, тоді як в 
Європейських країнах такий показник є недопусти-
мим. Порушення строків видачі заробітної плати ка-
рається законом, тоді як в Україні ці дані є неточними 
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та зменшеними через велику кількість працівників, не 
влаштованих офіційно, але виконуючих роботу. Отже, 
для України є характерним додатковий ризик неотри-
мання фінансових коштів за виконану роботу, що 
впливає як на якість виконаних робіт, так і на розви-
ток галузі в цілому, та репутацію і соціальну безпеку 
держави.  

На рис. 1 бачимо негативну динаміку заробітної 
плати працівників металургійної сфери. Одночасно ми 
можемо спостерігати скорочення промислового виро-
бництва в Україні за останнє десятиріччя та велику мі-
грацію працездатного населення з метою роботи в ін-
ших країнах. Станом на 2019 рік у Франції мінімальна 
заробітна плата становила 1521 євро на місяць, що у 
три рази більше за середню оплату праці в Україні. Все 
це сприяє зменшенню трудового потенціалу України 
та відтоку населення на «заробітки» в країни з більш 
високим економічним рівнем та меншими соціаль-
ними та виробничими ризиками.   

Рис. 1. Динаміка середньомісячної заробітної плати 
штатних працівників металургійної промисловості  

у 2010-2019 роках 

Авторська розробка на основі джерела [4]. 

Основною задачею аналізу ризиків на металургій-
ному підприємстві є оцінка настання аварій та вияв-
лення небезпечних виробничих ділянок, системна  
діагностика об'єкта, що полягає в тому, щоб предста-
вити об'єктивну інформацію про стан системи особам, 
які приймають рішення щодо безпеки аналізованого 
підприємства. Причому основна увага має бути спря-
мована на виявлення загроз з точки зору безпеки ви-
робництва та розробку обґрунтованих рекомендацій 
щодо забезпечення промислової безпеки. 

При аналізі ризику визначають місце настання та 
опис джерела загрози, а також об'єкт впливу. Наступ-
ним етапом є виявлення життєвих циклів та наслідків 
виникнення небезпечної події. Останнім етапом ана-
лізу є виявлення попереджувальних засобів контролю 
для реагування на загрози та нівеляції їх впливу. 

Особливостями функціонування підприємств ме-
талургійної промисловості є: 

1. Енергоємність.
2. Неперервність процесу виробництва.
3. Великі масштаби виробництва та задіяння ве-

ликої кількості робочої сили та технологій. 
4. Високий рівень комбінування процесів вироб-

ництва. 
5. Великі ризики, пов’язані з процесом вироб-

ництва. 
6. Залежність від енергоресурсів та транспорту.
7. Застарілість технологій на більшості підпри-

ємств в Україні. 
8. Експортна орієнтація для України.
9. Низький рівень соціальної безпеки та заробіт-

ної плати в Україні порівняно з розвинутими краї-
нами. 

Все це є причиною існування великих ризиків як 
для функціонування підприємств металургійної про- 
мисловості в Україні, так і збільшення ризиків для 
працівників цієї галузі. Світові тенденції в металургії — 
це, по-перше, концентрація виробництва, по-друге: 

1) ризики нестабільності ринку та зниження по-
питу на продукцію металургійної промисловості; 

2) ризики, пов’язані з сировинною базою та змі-
ною ціни на супутні послуги; 

3) технологічні ризики (використання застарілої
технології та велика ціна зміни технологій); 

4) внутрішньо конкурентні ризики;
5) політичні ризики та вплив ситуації у світі, ри-

зик військових конфліктів та непорозуміння керуючих 
елементів; 

6) фінансові ризики (відсоткової ставки, ліквід-
ності, валютні, кредитні, інвестиційні); 

7) правові ризики;
8) екологічні ризики створення транснаціональ-

них корпорацій.  
Для забезпечення промислової безпеки на сучас-

ному рівні необхідна діагностика обладнання на всіх 
стадіях його життєвого циклу та своєчасна заміна еле-
ментів виробництва при закінченні терміну придат- 
ності чи появі показників зносу, моніторинг стану  
об'єктів і контроль всіх можливих ризиків при їх екс-
плуатації. 

Види можливих ризиків на металургійному під- 
приємстві: 

Об’єктивною реальністю в найближчій перспек-
тиві є постійне зниження інвестицій у сферу важкої 
промисловості, а корупція та направлення коштів не 
за призначенням (при дотаціях) зумовили відставання 
у технологіях для України. Така тенденція може приз-
вести до банкрутств низки постачальників залізної 
руди і сталі, оскільки їх робота стане фактично збит-
ковою. 

Виходом з цієї ситуації могла б стати кооперація 
між виробниками, що дозволила би скоротити витрати 
на видобуток та транспортування сировини. 

Страхувальники металургійної сфери найчастіше 
зазначають такі види ризику: 

1) ризик руйнування споруд і технічних при-
строїв у результаті загоряння металевих порошків  
і пилу, викидів розплавлених і розжарених матеріалів; 

2) ризик руйнування технічних пристроїв від різ-
кого пароутворення і порушення систем охолодження; 
викиди газів, рідких металів і шлаків з технологічних 
агрегатів, ковшів і ємностей; 

3) ризик викиду технологічних газів, горючих рі-
дин і токсичних речовин, одержуваних або використо-
вуваних в технологічному процесі; 

4) ризик втрати працездатності на підприємстві
під час виконання роботи. 

На підприємствах металургійної промисловості за 
даними Державної служби України з питань праці [5] 
середня кількість летальних випадків за останні чо-
тири роки (2016-2019) становить близько 2 на місяць, 
тоді як травматичних випадків близько 20 на місяць. 

З рис. 2 бачимо, що ризик втрати працездатності 
не залежить від сезонності та зберігається на часовому 
інтервалі.  

Підприємства металургії окрім можливого трав-
матизму є еколого небезпечними. Негативний вплив 
викидів у атмосферне повітря шкідливих речовин, що 
впивають на стан здоров’я людини особливо на дов- 
гостроковому інтервалі, засмічення водних джерел,  
ґрунту знижує якість життя працівників і населення,  
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Рис. 2. Показники летальних випадків на підприємствах металургійної промисловості  
в Україні на часовому інтервалі  

Авторська розробка на основі джерела [4]. 

що проживає поблизу великих заводів. Все це збільшує 
ризик захворювань та втрати працездатності. 

Летальні випадки серед населення в районах, де 
живуть і працівники, і пенсіонери металургійних під-
приємств, на 3-28% вище, ніж в контрольних районах 
з відсутністю великих підприємств [6]. 

Для економічних ризиків природними одини-
цями вимірювання розміру збитку є грошові одиниці 
(наприклад, дол. США). Після аналізу можливих ри-
зиків визначаються предмети впливу та вартість їх від-
новлення до нульового стану (без впливу ризик-фак-
тору). Якщо інформації про предмети впливу недо- 
статньо, то відповідні класи ризиків можна встановити 

на основі експертного оцінювання (низький рівень за-
гроз, середній, високий та критичний) [7]. 

Для розрахунку ризику необхідно врахувати час-
тоту (ймовірність) його реалізації і розмір (тяжкість) 
збитку, а також сформувати набір ефективніших захо-
дів з управління ризиком та прогнозування вірогід- 
ності настання ситуацій, що можуть зменшити при- 
бутки чи призвести до втрати працездатності. 

Процес виникнення та ліквідації аварійних ситу-
ацій також повинен враховувати час приведення всіх 
систем до нульового стану, що можна порахувати у 
грошовому еквіваленті. Аналіз можливих ризиків на 
підприємстві складається з наступних етапів (рис. 3): 

—
Рис. 3. Етапи оцінки можливих ризиків на металургійному підприємстві 

Авторська розробка на основі джерел [6-9]. 

Серед факторів ризику, які впливають на роботу 
металургійного підприємства, слід виділити зниження 
рівня попиту на продукцію, що є характерним для Ук-
раїни впродовж її незалежності через руйнування сис-
теми ринків збуту, що функціонували у Радянському 
Союзі, та наявність конкуренції у світі при реалізації 
продукції на міжнародному рівні (КНР). Внутрішній 
попит не є задовільним через зниження виробництва 
в інших сферах промисловості (машинобудування 
тощо). Скорочення загальної потужності підприємств 
металургії в Україні призвели до зменшення інвести-
цій у дану сферу та повільного впровадження нових 
технологій, що збільшують ризики їх функціонування 

та роблять продукцію більш дорогою та менш конку-
рентною на світових ринках.  

Основними факторами ризику на металургійних 
підприємствах є залежність від сировинної бази та  
електроносіїв. На даний час в Україні зростає вартість 
залізної руди та енергії (що також залежить від ціни на 
газ), що є причиною збільшення собівартості виго- 
товленої продукції та кризи, що виникла на підприєм-
ствах важкої промисловості. 

Формування інноваційної політики на металур-
гійних підприємствах є першочерговою задачею, що 
може знизити ризики банкрутства галузі, незважаючи 
на те, що більшість металургійних заводів в Україні на 
даний час є прибутковими. 
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Вибір методів аналізу небезпек і ризику визнача-
ється цілями, завданнями аналізу і можливостями ви-
конавців. Методи аналізу ризику можуть бути: 

— кількісні, де основні результати отримують 
шляхом розрахунку показників небезпек та ризику; 

— якісні, де результати представлені у вигляді  
текстового опису, таблиць, діаграм, експертних оцінок 
[9]. 

При розрахунку ризику внутрішніх систем мета-
лургійних підприємств повинні бути виділені такі різ-
новиди вимірюваних характеристик: 

— характеристики стану найбільш важливих сис-
тем потенційно небезпечних компонентів обладнання 
в штатних і аварійних ситуаціях; 

— характеристики зовнішніх факторів при ви- 
никненні та розвитку аварійних ситуацій; 

— характеристики стану конструкційних матеріа-
лів і їх властивостей; 

— діагностика ризику для працівників та насе-
лення в околі впливу ризик-фактору. 

Кількісно можна розрахувати ризик за наступною 
формулою: =  ∑ ∗ , (1) 

де R — ризик нанесення шкоди, пов'язаний з реаліза-
цією і-го варіанта однією з виявлених небезпек;  

Р — вірогідність реалізації кожної з небезпек в різ-
них варіантах розвитку ситуацій зі ступенем тяжкості 
С [10].  

Існують таблиці вимірювання важкості ризику 
для його розрахунку та порівняння. 

Для розрахунку загального впливу ризик-фактору 
на металургійному підприємстві можливе викорис-
тання наступної формули: = ( + + + ) ∗ ,  (2) 

де  RF — ризик впливу на прибуток компанії за рахунок 
невипуску продукції чи погіршення її якості;  

RА — ризик руйнування обладнання, збій техноло-
гічних процесів, що враховує кошти на його віднов-
лення чи модернізацію;  

RN — ризик втрати працездатності серед працівників 
чи вплив на населення від функціонування металур-
гійного комплексу. В грошовому еквіваленті його  
можна вирахувати як суму витрат на лікування та від-
новлення стану здоров’я для всієї кількості населення, 
що мають вплив від аварійної ситуації;  

Rzov — сума зовнішніх ризиків, що можуть вплинути 
на діяльність підприємства металургійної промислово-
сті чи сума елементів зовнішньої системи, що були 
змінені внаслідок настання небажаної ситуації;  

N — період впливу ризик-фактору, виражений у ча-
совому вимірі (дні, години, місяці).  

Різноманіття вживаних у господарській практиці 
металургійного виробництва методів управління ризи-
ками поділяється на чотири типи методів: ухилення 
від ризиків, локалізації ризиків, компенсації ризиків, 
а також дисипації (розсіювання) ризиків. При цьому 
термін «дисипація ризиків» означає «розсіювання» ри-
зиків, тобто фактичне перетворення одного «вели-
кого» ризику в безліч дрібних [11]. 

Для деталізації впливу мікрофакторів на діяль-
ність металургійного підприємства можна скориста-
тися таким інструментом як SWOT-аналіз, що дозво-
ляє виявити основні сильні і слабкі сторони (внут- 
рішні ризикоутворюючі фактори), а також можливості 
і загрози (зовнішні ризикоутворюючі фактори) для ді-
яльності господарюючого суб'єкта. 

Ще одним важливим методом дослідження ри-
зику є моделювання вибору за допомогою «дерева рі-
шень». Даний метод заснований на графічній побудові 
варіантів рішень. Його використовують тоді, коли рі-
шення приймається поетапно або коли з переходом від 
одного варіанта вирішення до іншого змінюються 
ймовірності настання подій. «Дерево рішень» — 
прийом, що дозволяє наочно уявити логічну структуру 
прийняття рішень. 

Основу діяльності будь-якого підприємства ста-
новлять капітальні інвестиції, що зменшують можливі 
ризики та є основою розвитку та модернізації існу- 
ючих технологічних процесів. Динаміка інвестицій у 
металургійну галузь в останні роки є позитивною, 
якщо її аналізувати у гривневому грошовому еквіва- 
ленті, тоді як при перерахунку на долар США ситуація 
кардинально змінюється (рис. 4). 

Рис. 4. Динаміка капітальних інвестицій у металур-
гійне виробництво, готових металевих виробів, окрім 
машин та устаткування на часовому інтервалі 

Авторська розробка на основі джерела [4]. 

З рис. 4 бачимо, що у грошовому еквіваленті  
розміри капітальних інвестицій збільшуються на часо-
вому інтервалі, тоді як у доларовому зменшуються при 
побудові лінії тренду та мають від’ємні значення при 
коефіцієнті х (залежність грошових капітальних інвес-
тицій від часу). 

На даний час більшість українських підприємств 
металургії є власністю представників олігархії та від-
чуває політичний вплив, що, з одного боку, збільшує 
ризик, оскільки Україна є країною з великими полі- 
тичними і економічними ризиками, з іншого — влас-
ники заводів мають кошти для фінансування свого  
бізнесу для отримання прибутку, однак перебудова 
підприємств та перехід до новітніх, більш екологічно 
безпечних технологій має високу ціну, в чому не заці-
кавлені власники, адже вони працюють за схемою  
максимізації прибутків з горизонтом планування до  
5 років, а не дбають про зменшення екологічного на- 
вантаження та безпеку населення України і отримання 
більших прибутків у довгостроковій перспективі.   

Найкращим методом оцінки ризику є аналіз фі-
нансових показників діяльності підприємства, який 
дозволяє оцінити підприємницький ризик [12-14]. 

Характерною для металургійної промисловості є 
неможливість повного уникнення ризиків через  
складність виробництва, велику кількість задіяних 
елементів системи, технологічних процесів та праців-
ників, залежність від зовнішніх факторів. Можливим 
є зменшення фінансового ризику, що передбачає від-
мову від участі в ризикових проєктах і використову-
ється у випадках, коли рівень ризику значно нижче 
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ніж рівень можливої прибутковості реалізованого 
проєкту або діяльності в цілому. 

Незважаючи на динамічний розвиток інфраструк-
тури металургійної галузі протягом останніх років, у 
2019 році збереглися негативні темпи приросту та по-
стійна залежність від зовнішніх факторів, що збільшує 
ризики для галузі. 

Виходячи з ситуації, що склалась у сфері мета- 
лургії в Україні можна зробити висновок, що тільки 
своєчасний аналіз ризиків, діагностика всіх систем та 
факторів, що можуть призвести до настання небажа-
них результатів, наявність страхування та модернізація 
виробництва може зменшити негативні тенденції, які 
мають місце на даний час на металургійних підприєм-
ствах. 

Створення різноманітних добровільних асоціа-
цій, чия діяльність пов'язана з доброчинністю, взаємо-
допомогою, реалізацією культурних і просвітницьких 
програм, сприятиме розвитку державної політики в 
соціальній сфері. 

При проведенні опитування домогосподарств, які 
беруть участь в обстеженні умов їх життя, з питань 
ефективності програм соціальної підтримки населення 
за даними державного комітету статистики були отри-
мані такі результати (рис. 5): 

 
Рис. 5. Розподіл домогосподарств щодо доцільності  

надання соціальної допомоги 

Авторська розробка на основі джерела [4]. 
 

З рис. 5 бачимо, що тільки 56,5% вважають, що 
допомога надається тим громадянам України, які на 
це потребують, тоді як більшість (98% за даними на-
шого опитування) вважає, що її розмір незадовільний. 
Розмір допомоги малозабезпеченим громадянам у 2020 
році склав близько 10 дол. США, що є найменшим 
показником на території Європи. Все це створює 
умови для існування демографічної кризи та трудової 
міграції, що відображається на результуючих показни-
ках держави.  

Комплексний аналіз, діагностика потенційних 
небезпек і розробка детального плану по їх запобі-
ганню значно знижує ймовірність аварій або нещас-
них випадків на підприємствах. При розробці довго-
строкових прогнозів доцільно використовувати окрім 
кількісних методів оцінки ризику якісні методи та вра-
ховувати особливості функціонування вільного ринку 
та конкуренції, що зумовлюють постійний розвиток та 
створення нових технологій та інноваційних систем у 
металургійній сфері. Однак основною проблемою в 
Україні на даний час постає збільшення ризиків соці-
альної безпеки населення внаслідок низької заробітної 
плати, замалого пакету соціальних послуг для насе- 
лення та збільшення виробничих ризиків, пов’язаних 

з використанням застарілих технологій та відсутністю 
впливової нормативної бази щодо умов праці та фі-
нансової підтримки працюючих. 

Висновки. Стратегічною метою політики в сфері 
забезпечення соціальної безпеки має бути збереження 
цілісності та сталого розвитку держави, підвищення 
якості життя людей, поліпшення фізичного і духов-
ного здоров'я населення, демографічної ситуації в кра-
їні. Управління ризиками соціальної безпеки має бути 
комплексним та починатись з кожної сфери життя на-
селення з метою мінімізації ризик-факторів. 

Металургія є сферою високих ризиків через ве-
лику ймовірність настання несприятливих подій та  
вартість ліквідації її наслідків, тому потребує комп- 
лексного аналізу та постійного спостереження на всіх 
рівнях функціонування системи виробництва та взає-
мозв’язків. 

Для України характерною є наявність високих 
політичних та економічних ризиків, що створює до- 
даткову невизначеність та зменшує горизонт прогно-
зування. 

Залежність від сировини, транспорту та енерго-
носіїв стало основою постійного пошуку нових рі-
шень, однак в Україні використовуються застарілі ме-
тоди виробництва, що мають негативний вплив на 
здоров’я (працездатність) населення. Спостерігається 
постійне травмування працівників та наявність смер-
тельних випадків. 

Якщо оцінювати рівень ризику за критерієм без-
збитковості об’єму продажу, то більшість металургій-
них підприємств України мають позитивні тенденції, 
однак їх функціонування в умовах олігополії та ко- 
рупції створює додаткові ризик-фактори, що вплива-
ють на рівень розвитку галузі.  

Залучення інвестицій у галузь, що сприятиме  
збільшенню товарного ряду, покращенню якості про-
дукції та умов праці, прозоре використання коштів 
може значно зменшити ризики через зміну технологій 
та здешевлення продукції, що виготовляється, а збіль-
шення заробітної плати та соціальних гарантій пози-
тивно відобразиться на збереженні трудового потен- 
ціалу країни. 
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ЗДОРОВ’Я В СИСТЕМІ ЧИННИКІВ ФОРМУВАННЯ  
ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ УКРАЇНИ 

 
Постановка проблеми. Для забезпечення динаміч-

ного економічного зростання особливо важливим є 
формування і розвиток трудового потенціалу, який  
виступає особистим чинником виробництва й внут- 
рішнім чинником соціально-економічного розвитку. 
Він формується під впливом демографічних, освітніх 
та соціально-економічних процесів. Особливу роль в 
цьому процесі відіграє здоров’я людини та якісна сис-
тема медичного обслуговування, завданням якої є під-
тримка здоров’я населення. Україна на сучасному 
етапі стикається з негативною демографічною ситу- 
ацією — низькою народжуваністю та високою смерт-
ністю, мають місце проблеми в сфері охорони здо-
ров’я. Все це негативно позначається на формуванні 
трудового потенціалу. 

Проблеми формування, використання і розвитку 
трудового потенціалу досліджувалися багатьма україн-
ськими вченими починаючи з 90-х років ХХ століття. 
В працях М. Долішнього, С. Злупка [1], С. Пасєки [2], 
С. Пирожкова [3], Р. Чорного [4], Л. Шаульської [5] 
визначається його сутність і структурні компоненти. 
Трудовий потенціал (ТП) являє собою сукупності по-
тенційних трудових ресурсів країни або регіону і вимі-
рюється кількістю економічно активного населення, 
що має певну професійну підготовку й здібності до 
праці. До основних якісних параметрів трудового по-
тенціалу відносяться здоров’я, освіта, професійна під-
готовка, вмотивованість до праці. Слід відзначити, що 
в більшості публікацій трудовий потенціал аналізу-
ється з позицій його відтворення та розвитку в системі 
освіти, його відповідності вимогам ринку праці, ефек-
тивної зайнятості. Чимало досліджень присвячено ре-
гіональним та галузевим проблемам розвитку трудо-
вого потенціалу. Автор раніше також аналізував про-
блеми трудового потенціалу промисловості та регіонів 
у контексті кадрового забезпечення модернізації та 
інноваційного розвитку [6-8]. 

Однак на сучасному етапі загострюється про-
блема фізіологічного збереження і відтворення праце-
здатного населення, яке є основою ТП, у зв’язку з не-
задовільним станом здоров’я більшості населення Ук-
раїни. Проблемі здоров’я в соціально-економічному 
контексті присвячено багато  публікацій. Так, О. Ці-
боровський аналізує чинники і ризики здоров’я та  
розглядає його як об’єкт державного управління [9], 
Н. Шерстюк і А. Соколов трактують здоров’я як еко-
номічну категорію [10], В. Москаленко вказує на на- 
явність філософських, політичних, соціальних та еко-
номічних аспектів здоров’я [11]. У монографії Н. Ме-
зенцевої, С. Батиченко, К. Мезенцева [12] зроблено 
дослідження проблем здоров’я населення України в 
регіональному розрізі. В статті М. Небави та І. Заюко-
ва здоров’я розглядається як складова людського капі-
талу [13]. 

Незважаючи на значну кількість публікацій, про-
блема втрати трудового потенціалу внаслідок незадо-
вільного стану здоров’я залишається актуальною. При 
цьому в кожному регіоні ці проблеми мають свої осо-
бливості. В умовах зростаючого дефіциту робочої сили 
особливо важливим є пошук шляхів збереження чи- 
сельності працездатного населення та підтримки його 
фізіологічної спроможності до праці.  

Метою даного дослідження є аналіз стану і дина-
міки показників здоров’я працездатного населення як 
чинника формування трудового потенціалу України. 
Для досягнення даної мети були використані методи 
теоретичного узагальнення, порівняльного та еконо-
міко-статистичного аналізу.  

Виклад основного матеріалу. Здоров’я є базовою 
умовою життєдіяльності людини і головною його цін-
ністю. Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) 
визначає здоров’я як стан повного фізичного, душев-
ного і соціального благополуччя, саме такий стан дає 
змогу людині повноцінно жити, здійснювати еконо- 
мічну і трудову діяльність та виконувати безліч соціа-
льних функцій. Як відзначає ректор Національного 
медичного університету ім. О.О. Богомольця В. Мос-
каленко, сутність здоров’я стосується філософських, 
політичних, соціальних та інших аспектів. Філософ-
ські аспекти полягають у виборі ціннісних орієнтирів, 
політичні — в забезпеченні стабільності та безпеки 
держави, соціальні — у відновленні трудових ресурсів, 
здатності до суспільно-корисної діяльності, еконо- 
мічні — в підвищенні продуктивності праці, створенні 
матеріальних благ, що поліпшують добробут насе-
лення і якість життя. Психологічна складова визнача-
ється перевагами, мотивацією в поведінці зі збере-
ження здоров’я, медична — у формуванні потреби 
в послугах охорони здоров’я [11]. У даній статті ми ак-
центуємо увагу саме на соціально-економічних аспек-
тах здоров’я, пов’язаних з відтворенням трудового по-
тенціалу країни, що має надзвичайно важливе зна-
чення для забезпечення сталого і безпечного розвитку 
України. Поряд із низьким рівнем добробуту насе-
лення, наявністю безробіття та неконтрольованою мі-
грацією низький рівень стану здоров’я населення 
стримує економічний розвиток та формує загрози для 
національної безпеки України  

За оцінкою Європейської комісії здоров’я робить 
суттєвий внесок у розвиток економіки через збіль-
шення продуктивності праці, забезпеченість робочою 
силою, навички і заощадження, які стають джерелом 
інвестицій. За розрахунками, близько 50% економіч-
ного зростання Великобританії з 1780 по 1980 р. є ре-
зультатом поліпшення здоров’я й харчування насе-
лення [14, с. 62]. Позитивний вплив здоров’я на еко-
номічне зростання має місце в усіх державах. До- 
слідження в країнах ЦСЄ і СНД показали, що навіть 
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невелике поліпшення охорони здоров’я приводить до 
істотного зростання ВВП: порівнюючи з вихідним 
сценарієм без будь-яких змін, у разі щорічного зни-
ження смертності лише на 2% протягом 25 років від-
будеться збільшення ВВП на 26% у Казахстані та Ро-
сійській Федерації і на 40 % — у Грузії та Румунії [14]. 

Здоров’я є одним із найважливіших чинників у 
формуванні трудового потенціалу. В Україні рівень 
здоров’я знижується з підвищенням віку людини. За 

об’єднаними даними досліджень з самооцінки здо-
ров’я населення, проведених протягом двох років (тра-
вень 2015 р. — травень 2017 р.), серед молоді у віці від 
18 до 29 років здоровими почуваються 69%, у віці від 
30 до 39 років — 55%, від 40 до 49 років — 40%, від 50 
до 59 років — 26%, від 60 до 69 років — 13%, і серед 
старших 70 — лише 8% [15]. Отже від 30 до 75% осіб 
серед різних вікових груп населення працездатного 
віку не відчувають себе здоровими (див. рисунок). 

Рисунок 1. Диференціація рівня самооцінки здоров’я населення за віком [15] 

Питання оцінки і збереження стану здоров’я на-
селення працездатного віку потребують особливої 
уваги, як головного ресурсу трудового потенціалу кра-
їни, важливої продуктивної сили суспільства від чого 
залежать показники її економічного, соціально-куль-
турного розвитку та національної безпеки. Зайняте на-
селення каїни робить основний внесок в економічний 
і соціальний розвиток країни, формуючи валовий на-
ціональний продукт. Його здоров’я визначається бага-
тьма чинниками: умовами та безпекою праці; рівнем 
добробуту та можливістю повноцінного харчування, 
відпочинку та оздоровлення; доступністю до якісних 
медичних послуг; способом життя. 

Як відзначається в Щорічній доповіді про стан 
здоров’я населення, найбільших втрат в Україні зазнає 
населення працездатного віку. Саме висока смертність 
осіб у цьому віці відіграє основну роль у формуванні 
низького рівня очікуваної тривалості життя населення 
нашої країни. Ймовірність дожиття від 15 до 60 років 
становить для українських чоловіків понад 60%, тоді 
як у країнах Заходу — 90%, а в наших західних сусідів 
(Польща, Чехія, Словаччина, Угорщина) — близько 
80% [16, с. 30]. Це обумовлено малозадовільним ста-
ном здоров’я населення та несприятливими умовами 
праці. 

Важливими показниками стану здоров’я насе-
лення є захворюваність і поширеність хвороб. Захво-
рюваність (кількість хворих з вперше в житті встанов-
леним діагнозом) характеризує можливість адаптації 

населення до чинників довкілля, а поширеність хво-
роб (кількість випадків захворювань, зареєстрованих 
протягом року) значною мірою відображає накопи-
чення хронічної патології і зростання цього показника 
зумовлено, у тому числі й успіхами в лікуванні хвороб 
та подовженням тривалості життя хворих із гострими 
невідкладними станами. Серед населення працездат-
ного віку України ці показники є високими. У 2014 р. 
на 100 тис. зайнятих захворюваність складала 54,1 тис. 
осіб, у 2017 р. — 48,8 тис., знизилась на 10%. Однак 
показник поширеності хвороб за ці роки зріс на 26% 
і становив відповідно 135,7 та 170,6 тис. осіб [16, с. 71]. 
Ці дані говорять проте, що половина працюючого на-
селення має якусь хворобу, при цьому щорічно в се-
редньому кожен зайнятий 1-2 рази звертався до лікаря. 

Поширеність захворювань відрізняється в регіо-
нах України, при цьому спостерігається закономір-
ність його нижчого рівня в агропромислових районах 
на відміну від промислових. Протягом 2013—2017 рр. 
поширеність хвороб серед працездатного населення за 
регіонами України мала тенденцію до зростання абсо-
лютно у всіх регіонах нашої держави. Найвищі рівні 
поширеності хвороб на 100 тис. відповідного насе-
лення зафіксовано у м. Київ (234,8 тис. осіб), Дніпро-
петровській області (231,6 тис.), Чернігівській області 
(212,4 тис.), Київській області (205,8 тис.), Вінницькій 
області (196,5 тис.). Слід зазначити, що у 20 областях 
України у 2017 р. рівень поширеності хвороб серед 
працездатного населення країни був вищими за се- 
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редньо український показник поширеності хвороб се-
ред населення працездатного віку (170,6 тис. на 100 
тис. відповідного населення). Значно нижчим цей по-
казник був у Сумській, Черкаській, Львівській, Жито-
мирській, Волинській областях, а найнижчий рівень 
вищезазначеного показника у 2017 р. був зафіксова-
ний у Луганській області (135,9 тис. на 100 тис. пра-
цездатного населення [16, с. 71]. 

Як відзначається у Щорічній доповіді, в структурі 
поширеності хвороб серед працездатного населення 
країни за основними класами хвороб, як і у попередні 

роки, перше місце займають хвороби системи крово- 
обігу (37,4%), друге місце посідають хвороби органів 
дихання (12,6%), третє місце належить хворобам орга-
нів травлення (10,5%), четверте — хвороби сечостате-
вої системи (6,0%), п’яте місце займають хвороби кіст-
ково-м’язової системи та сполучної тканини (5,8%) 
[16, с. 72]. Ці хвороби обумовлені як умовами життя і 
трудової діяльності, так і станом охорони здоров’я. 

Великими ризиками для здоров’я працівників є 
поширеність в Україні несприятливих та небезпечних 
умов праці, про що свідчать дані табл. 1. 

 
Таблиця 1 

Частка штатних працівників, зайнятих на роботах зі шкідливими умовами праці, на 31 грудня, 
% до облікової кількості штатних працівників [17, с. 8] 

Види економічної діяльності,  
Код за КВЕД—2010 

2013 2015 2017 2019 

Усього по національному господарству,  
в тому числі в основних ВЕД 29,5 28,9 28,4 29,6 

Сільське господарство та надання пов'язаних з ним 
послуг 01.1-01.6  8,7 11,2 12,6 14,5 

Промисловість B+C+D+E  35,8 35,3 34,1 34,0

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційо-
ваного повітря D  33,0 35,2 34,9 34,0 

Водопостачання; каналізація, поводження з відхо-
дами E  32,1 35,3 35,4 36,5 

Будівництво F  20,7 20,8 20,5 22,5

Транспорт, складське господарство, поштова  
та кур'єрська діяльність H  22,9 23,1 23,5 27,0 

 
Дані табл. 1 свідчать, що в усіх ВЕД умови праці 

погіршуються, оскільки зростає частка працівників, 
зайнятих на роботах зі шкідливими умовами праці. 
Незначне зменшення відбулося лише в промисловості, 
що обумовлено втратою великої кількості підприємств 
вугільної промисловості внаслідок окупації Донбасу. 

Важливе соціальне значення мають показники 
професійної захворюваності і виробничого травма- 
тизму, оскільки вони характеризують не тільки стан 

здоров’я зайнятого населення, але й умови його праці, 
стан техніки безпеки і охорони праці на виробництві, 
не тільки діяльності системи охорони здоров’я, але й 
адміністрації підприємств, професійних спілок, орга-
нів державного управління. Поширеність несприятли-
вих умов праці призводить до втрати трудового по- 
тенціалу внаслідок нещасних випадків, які призводять 
до травматизму, а нерідко і до смертності (табл. 2). 

 
Таблиця 2 

Динаміка кількості потерпілих та нещасних випадків на виробництві [18, с. 10-11; 20] 

 2014 2015 2016 2017 2018

Кількість нещасних випадків —
усього, одиниць 6265 5653 5667 5510 5263 

Кількість потерпілих від нещасних випад-
ків, які призвели до втрати працездатності 
на 1 робочий день чи більше — усього, осіб 6440 5851 5815 5680 5424 

Кількість потерпілих від нещасних випад-
ків зі смертельним наслідком 886 831 879 780 775 

Кількість днів непрацездатності потерпілих 
(включно з померлими) від нещасних ви-
падків, днів 221993 234067 247640 269249 239089 

Кількість потерпілих, яким установлено ін-
валідність, осіб 635 489 398 502 458 

 
Кількість нещасних випадків і потерпілих від них 

скорочується, однак скорочується і чисельність зайня-
тих в економіці. Тому у розрахунку на 10 тис. працю-
ючих кількість потерпілих майже не змінюється і скла-
дає 7 осіб. Чисельність смертельних випадків знижу-
ється дуже повільно, а у розрахунку на 10 тис. зайня-
тих залишається майже без змін. Значній частці по- 
терпілих щорічно (8,5-10%) встановлюється інвалід-
ність. 

Серед причин нещасних випадків основними є: 
порушення трудової і виробничої дисципліни — 20,0%; 
порушення вимог безпеки під час експлуатації облад-
нання, устаткування, машин, механізмів тощо — 12,4; 
порушення правил безпеки руху (польотів) — 7,7; інші 
організаційні причини — 23,7; незадовільний техніч-
ний стан виробничих об'єктів, будівель, споруд, інже-
нерних комунікацій, території; засобів виробництва; 
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транспортних засобів — 6,4; інші технічні причини — 
4,5% [18, с. 27]. 

Ці дані говорять про те, що рівень виробничого 
травматизму, професійних захворювань обумовлений 
не тільки тими техніко-технологічними ризиками, які 
присутні на робочому місці, але й соціальними та ін-
дивідуальними факторами, а також станом організації 
охорони праці та медико-санітарних послуг на вироб-
ництві. Незважаючи на наявність законодавства з охо-
рони праці, її стан на багатьох підприємствах не є  
цілком задовільним, потребує також підвищення  
ефективності медико-санітарних заходів щодо профі-
лактики професійних ризиків, охорони та зміцнення 
здоров’я на робочому місці. Має місце також надмірна 
схильність вітчизняних працівників до професійних 
ризиків, та не досить відповідальне ставлення до збе-
реження власного здоров’я. 

В Україні серед молоді та населення працездат-
ного віку мають місце високі рівні смертності та за-
хворюваності, пов’язані з неінфекційними захворю-
ваннями, які зростають через поширеність нездоро-
вого способу життя, тютюнопаління, алкоголізму, не-
належну дієту харчування, брак фізичної активності, 
що призводить до ожиріння, на яке страждає третина 
населення. Фахівцями підраховано, що 40% смертей 
чоловіків працездатного віку та 22% смертей жінок ві-
ком від 20 до 64 років є наслідком вживання алкоголю, 
58% українців страждає від зайвої ваги, а загальна  
кількість курців складає 6,3 млн осіб [16, с. 107]. Всі 
ці асоціальні явища підривають фізіологічні основи 
трудового потенціалу. 

Поширеність захворюваності і травматизму серед 
населення призводить до втрати трудового потенціалу 
країни та зниження ефективності його використання. 
По-перше, висока частка осіб із різноманітними хво-
робами та значна поширюваність захворювань підри-
ває спроможність до високопродуктивної праці робо-
чої сили через виснаженість та неможливість підтри-
мувати необхідний для трудового процесу темп праці, 
реакцію, концентрацію уваги тощо. 

По-друге, суттєво знижується продуктивність че-
рез витрати робочого часу внаслідок тимчасової не-
працездатності. За оцінками, на різних підприємствах 
вони відрізняються, однак становлять приблизно 2,5% 
річного фонду робочого часу на підприємствах зі 
сприятливими умовами праці і 5—10% на підприєм- 
ствах з небезпечними і шкідливими умовами праці 
[20].  

По-третє, відбувається значна втрата чисельності 
трудових ресурсів унаслідок передчасної смертності 
через хвороби, нещасні випадки на виробництві та ін-
валідність. В умовах демографічної кризи та значної 
трудової міграції це призводить до дефіциту робочої 
сили. 

Все це в сукупності обумовлює недовиробництво 
валового внутрішнього продукту та стримує можливо-
сті економічного зростання України. Окрім того, ма-
ють місце значні витрати, які несе населення і держава 
на лікування надмірно поширених захворювань, що 
також стримує соціально-економічний розвиток та 
збіднює населення.  

Висновки. На основі проведеного аналізу можна 
зробити висновок, що здоров’я населення в цілому і, 
особливо, його економічно активної частини є найва-

жливішим параметром трудового потенціалу і складо-
вою продуктивних сил суспільства, тому його необ- 
хідно підтримувати і всіляко зміцнювати. 

Як відзначається в Щорічній доповіді про стан 
здоров’я населення, основні резерви продовження 
тривалості життя і працездатності в Україні знахо-
дяться в стадії зниження смертності населення праце-
здатного віку від хвороб системи кровообігу, новоутво-
рень і так званих причин смерті, викликаних не хво-
робами, а навмисним або випадковим зовнішнім 
впливом. Нині сукупна частка цих трьох груп причин 
у стандартизованому коефіцієнті смертності від усіх 
причин в Україні становить понад 80% [16]. Ці захво-
рювання в основному обумовлені якістю і способом 
життя населення. 

Для забезпечення збереження і розширеного від-
творення трудового потенціалу України за рахунок ре-
зервів здоров’я необхідно вирішити чотири найважли-
віших проблеми. Однією з них є нагальна необхідність 
підвищення рівня і якості життя, зростання доходів, 
що забезпечить доступність широких верств населення 
до якісного харчування, якісної води, якісного відпо-
чинку.  

Другою дуже важливою проблемою є розвиток  
вітчизняної системи охорони здоров’я та надання  
якісних медичних послуг. Державна політика у сфері 
охорони здоров’я має бути спрямована на посилення 
профілактики та забезпечення раннього виявлення за-
хворювань, підвищення якості медичної допомоги та 
доступності медичних послуг, поліпшення ефектив- 
ності державного фінансування закладів охорони здо-
ров’я.  

Третьою проблемою є формування умов, вимог та 
стимулів для бізнесу щодо створення безпечних і здо-
рових умов праці. Це потребує підвищення техноло- 
гічного рівня виробництва, переходу до сучасних без-
печних видів виробництв, а також суттєвого збіль-
шення витрат на охорону праці. 

Ще однією найважливішою проблемою є форму-
вання здорового і фізично активного способу життя  
широких верств населення, збереження фізичного  
і психічного здоров’я, дотримання норм гігієни і спо-
собів профілактики різноманітних інфекцій, форму-
вання навичок, які сприяють збереженню здоров’я, 
підвищенню рівня інформованості з питань здорового 
способу життя.  

Список використаних джерел 

1. Трудовий потенціал, зайнятість і ринок праці /
М.І. Долішній, С.М. Злупко, Т.С. Злупко, Т. Б. Тока-
рський. Львів, 1997. 340 с. 

2. Пасєка С. Р. Соціально-трудовий потенціал ре-
гіону: теорія і практика розвитку: монографія. Чер-
каси, 2012. 608 с. 

3. Пирожков С. И. Трудовой потенциал в демо-
графическом измерении. Київ, 1992. 180 с.  

4. Чорний Р.С. Розвиток трудового потенціалу
просторових форм організації українського суспільс-
тва: монографія. Львів, 2013. 384 с. 

5. Шаульська Л.В. Стратегія розвитку трудового
потенціалу України: монографія. Донецьк, 2005. 502 с. 

6. Амоша О.І., Антонюк В.П. Ринок праці про-
мисловості та трудовий потенціал галузі: сучасні тен-
денції і проблеми. Ринок праці та зайнятість насе-
лення. 2016. № 4(49). С. 18-25. 



АНТОНЮК В. П. 
 

 

 
 

158 ВІСНИК ЕКОНОМІЧНОЇ НАУКИ УКРАЇНИ 

7. Антонюк В.П. Динаміка кількісних і якісних 
характеристик трудового потенціалу промисловості як 
загроза її модернізації. Економіка і організація управ-
ління. Збірник наукових праць. Випуск 3(23). Вінниця: 
Донецький національний університет, 2016. С. 19-28. 

8. Антонюк В.П. Аналіз трудового потенціалу 
Придніпровського і Донецького економічних районів 
в контексті формування регіональних інноваційних 
екосистем. Економічний вісник Донбасу, 2020. № 1(58). 
С. 4-14. doi: 10.12958/1817-3772-2020-1(59)-4-14. 

9. Ціборовський О.М. Здоров’я населення і фак-
тори ризику, що впливають на його стан, як об’єкт 
управління (огляд літератури). Україна. Здоров’я нації. 
2015. № 2 (34). С. 13-19. 

10. Шерстюк Н.С., Соколов А.В. Здоров’я насе-
лення України та його вплив на демографічну ситуа-
цію. Економіка і суспільство. 2016. Вип. № 5. С. 316-
319. 

11. Москаленко В. Актуальні проблеми здоров’я 
та охорони здоров’я у III тисячолітті. URL: http: 
//amnu.gov.ua/aktualni-problemy-zdorov-ya-ta-ohorony-
zdorov-ya-u-iii-tysyacholitti/. 

12. Мезенцева Н.І., Батиченко С.П., Мезенцев 
К.В. Захворюваність і здоров’я населення в Україні: 
суспільно-географічний вимір: монографія. Київ: ДП 
«Прінт Сервіс», 2018. 136 с. 

13. Небава М. І., Заюков І.В. Людський капітал 
здоров`я населення вінницького регіону в аспекті зба-
лансованого розвитку країни. Вісник Вінницького полі-
технічного інституту. 2018. № 4. С. 36-45. 

14. The contribution of health to the economy in the 
European Union / Marc Suhrcke, Martin McKee, Regina 
Sauto Arce, Svetla Tsolova, Jшrgen Mortensen. European 
Commission, 2005. 134 р. 

15. Самооцінка стану здоров'я населенням Укра-
їни. Київський міжнародний інститут соціології. URL: 
https://kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=768&page 
=1. 

16. Щорічна доповідь про стан здоров’я насе-
лення, санітарно-епідемічну ситуацію та результати ді-
яльності системи охорони здоров’я України. 2017 рік 
/ МОЗ України, ДУ «УІСД МОЗ України». Київ: МВЦ 
«Медінформ», 2018. 458 с.   

17. Умови праці працівників у 2019 році. Статис-
тичний збірник. Державна служба статистики. Київ, 
2020. 37 с.  

18. Травматизм на виробництві в Україні у 2017 
році. Статистичний збірник. Державна служба статис-
тики. Київ, 2018. 132 с.  

19. Травматизм на виробництві в Україні у 2018 
році. Статистична інформація. URL: http: 
//www.ukrstat. gov.ua/. 

20. Сорочинська О. Соціальні та економічні ас-
пекти охорони праці. URL: irbis-nbuv.gov.ua.cgiir 
bis_64. 

 

References 
 

1. Dolishnii M.I., Zlupko S.M., Zlupko T.S., 
Tokarskyi T.B. (1997). Trudovyi potentsial, zainiatist i 
rynok pratsi [Labor potential, employment and the labor 
market]. Lviv [in Ukrainian]. 

2. Pasieka S. R. (2012). Sotsialno-trudovyi potentsial 
rehionu: teoriia i praktyka rozvytku [Social and labor 
potential of the region: theory and practice of develop-
ment]. Cherkasy [in Ukrainian]. 

3. Pirozhkov S. I. (1992). Trudovoy potentsial v 
demograficheskom izmerenii [Labor potential in the 
demographic dimension]. Kyiv, Naukova dumka [in 
Russian]. 

4. Chornyi R.S. (2013). Rozvytok trudovoho 
potentsialu prostorovykh form orhanizatsii ukrainskoho 
suspilstva [Development of labor potential of spatial forms 
of organization of Ukrainian society]. Lviv [in Ukrainian].  

5. Shaulska L.V. (2005). Stratehiia rozvytku trudo-
voho potentsialu Ukrainy [Strategy of development of labor 
potential of Ukraine]. Donetsk [in Ukrainian].  

6. Amosha O.I., Antoniuk  V.P. (2016). Rynok pratsi 
promyslovosti ta trudovyi potentsial haluzi: suchasni 
tendentsii i problemy [Industrial labor market and 
industry's labor potential: current trends and problems]. 
Rynok pratsi ta zainiatist naselennia — Labor market and 
employment, 4(49), рр. 18-25 [in Ukrainian].  

6. Antoniuk V.P. (2016). Dynamika kilkisnykh i 
yakisnykh kharakterystyk trudovoho potentsialu promys-
lovosti yak zahroza yii modernizatsii [Dynamics of quanti-
tative and qualitative characteristics of industrial labor 
potential as a threat to its modernization]. Ekonomika i 
orhanizatsiia upravlinnia — Economics and management 
organization, Issue 3 (23), рр. 19-28. Vinnytsia, Donetsk 
National University [in Ukrainian].  

8. Antoniuk, V. P. (2020). Analiz trudovoho poten-
tsialu Prydniprovskoho i Donetskoho ekonomichnykh 
raioniv v konteksti formuvannia rehionalnykh inno-
vatsiinykh ekosystem [Analysis of the labor potential of the 
Dnieper and Donetsk economic regions in the context of 
the formation of regional innovation ecosystems]. 
Ekonomichnyi visnyk Donbasu — Economic herald of the 
Donbass, 1(58), 4-14 [in Ukrainian]. doi: 10.12958/1817-
3772-2020-1(59)-4-14/ 

9. Tsiborovskyi, O. M. (2015). Zdorovia naselennia i 
faktory ryzyku, shcho vplyvaiut  na yoho stan, yak obiekt 
upravlinnia (ohliad literatury) [Public health and risk fac-
tors affecting its condition as an object of management (lit-
erature review).]. Ukraina. Zdorovia natsii — Ukraine. The 
health of the nation, 2 (34), 13-19 [in Ukrainian]. 

10. Sherstiuk, N. S., & Sokolov, A. V. (2016). Zdo-
rovia naselennia Ukrainy ta yoho vplyv na demohrafichnu 
sytuatsiiu [Health of the population of Ukraine and its im-
pact on the demographic situation]. Ekonomika i suspil-
stvo — Economy and society, 5, 316-319 [in Ukrainian]. 

11. Moskalenko, V. (2019). Aktualni problemy 
zdorovia ta okhorony zdorovia u III tysiacholitti [Current 
health and health issues in the third millennium]. Natsion-
alna akademiia medychnykh nauk Ukrainy — National 
Academy of Medical Sciences of Ukraine. Retrieved from  
http://amnu.gov.ua/aktualni-problemy-zdorov-ya-ta-
ohorony-zdorov-ya-u-iii-tysyacholitti/ [in Ukrainian]. 

12. Mezentseva N. I., Batychenko S. P., & Mezen-
tsev K. V. (2018). Zakhvoriuvanist i zdorovia naselennia v 
Ukraini: suspilno-heohrafichnyi vymir [Morbidity and 
health of the population in Ukraine: socio-geographical 
dimension]. Kyiv: DP «Print Servis» [in Ukrainian]. 

13. Nebava M. I., & Zaiukov I. V. (2018). Liudskyi 
kapital zdorov`ia naselennia vinnytskoho rehionu v aspekti 
zbalansovanoho rozvytku krainy [Human capital of health 
of the population of the Vinnytsia region in the aspect of 
balanced development of the country]. Visnyk Vinnytskoho 
politekhnichnoho instytutu — Bulletin of Vinnytsia Polytechnic 
Institute, 4, 36-45 [in Ukrainian]. 

14. Suhrcke, Marc, McKee, Martin, Sauto Arce, 
Regina, Tsolova, Svetla, & Mortensen, Jшrgen (2005). The 



АНТОНЮК В. П. 

  2020/№1  159 

contribution of health to the economy in the European 
Union /. European Commission, 2005. 

15. Samootsinka stanu zdorovia naselenniam Ukrainy
[Self-assessment of the state of health of the population of 
Ukraine]. Kyivskyi mizhnarodnyi instytut sotsiolohii — Kyiv 
International Institute of Sociology. Retrieved from https: 
//kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=768&page=1 
[in Ukrainian]. 

16. Shchorichna dopovid pro stan zdorovia 
naselennia, sanitarno-epidemichnu sytuatsiiu ta rezultaty 
diialnosti systemy okhorony zdorovia Ukrainy. 2017 rik 
[Annual report on the state of health of the population, the 
sanitary and epidemiological situation and the results of the 
health care system of Ukraine. 2017] (2018). Ukrayinskyi 
instytut stratehichnykh doslidzhen MOZ Ukrainy — 
Ukrainian Institute for Strategic Studies. In P. S. Melnyk 
(Ed.). Kyiv, MVTs «Medinform» [in Ukrainian]. 

17. Umovy pratsi pratsivnykiv u 2019 rotsi [Working
conditions of employees in 2019] (2020). Derzhavna 

sluzhba statystyky — State Statistics Service. Kyiv [in 
Ukrainian]. 

18. Travmatyzm na vyrobnytstvi v Ukraini u 2017
rotsi [Injuries at work in Ukraine in 2017]/ (2018). 
Derzhavna sluzhba statystyky— State Statistics Service. 
Kyiv [in Ukrainian]. 

19. Travmatyzm na vyrobnytstvi v Ukraini u 2018
rotsi. Statystychna informatsiia [Injuries at work in Ukraine 
in 2018. Statistical information]. Derzhavna sluzhba 
statystyky — State Statistics Service. Retrieved from 
http://www.ukrstat.gov.ua/ [in Ukrainian]. 

20. Sorochynska O. (2013). Sotsialni ta ekonomichni
aspekty okhorony pratsi [Social and economic aspects of 
labor protection]. Zbirnyk naukovykh prats Derzhavnoho 
ekonomiko-tekhnolohichnoho universytetu transportu. Seriia: 
Transportni systemy i tekhnolohii — Collection of scientific 
works of the State Economic and Technological University of 
Transport. Series: Transport systems and technologies. Iss. 22, 
194-200 [in Ukrainian]. 

Стаття надійшла до редакції 09.04.2020 
Прийнято до друку 14.04.2020 

Формат цитування:
Антонюк В. П. Здоров’я в системі чинників формування трудового потенціалу України. Вісник економічної 

науки України. 2020. № 1 (38). С. 154-159. doi: https://doi.org/10.37405/1729-7206.2020.1(38).154-159 
Antonyuk V. P. (2020). Health in the system of factors of the formation of Ukraine's labor potential. Visnyk 

ekonomichnoi nauky Ukrainy, 1 (38), рр. 154-159. doi: https://doi.org/10.37405/1729-7206.2020.1(38).154-159 



ГРИЦЕНКО С. І., ВОЛОСЯЧИК М. П. 
 

 

 
 

160 ВІСНИК ЕКОНОМІЧНОЇ НАУКИ УКРАЇНИ 

 

МАРКЕТИНГ ТА ЛОГІСТИКА 
 
УДК 330.322:339.13:61(477) DOI: https://doi.org/10.37405/1729-7206.2020.1(38).160-165 

 

Сергій Іванович Гриценко 
академік АЕН України 
д-р екон. наук, проф. 

ORCID 0000-0002-3322-3986 
e-mail: sergiy.gritsenko@gmail.com, 

Марія Петрівна Волосячик, 

Національний авіаційний університет, м. Київ 
 

ВИКОРИСТАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО МАРКЕТИНГУ  
ПРИ ФОРМУВАННІ ДИВЕРСИФІКОВАНИХ ПІДПРИЄМСТВ  

ЛАНЦЮГІВ ПОСТАЧАНЬ У СФЕРІ КЛІНІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ В УКРАЇНІ 
 
Вступ. Використання інвестиційного маркетингу 

при формуванні диверсифікованих підприємств лан-
цюгів постачань в сфері клінічних досліджень в Укра-
їні сприяє вирішенню проблеми залучення капіталу. 

Протягом останніх кількох років Україна стала од-
ним з ключових місць проведення клінічних досліджень 
міжнародними фармацевтичними компаніями. Як свід-
чить світова практика, особливості чинного українського 
законодавства, існуюча система проходження митних 
процедур, реєстрація лікарських засобів і біоматеріалів, 
які ввозяться в Україну, обумовлюють високі вимоги до 
якості маркетингового та логістичного супроводу та- 
ких досліджень. Маркетингова логістика клінічних до- 
сліджень являє собою діяльність, спрямовану на ефек- 
тивне управління матеріальними і супутніми потоками 
(інформаційними і фінансовими) на всіх етапах доклі- 
нічних і клінічних досліджень з метою оптимізації витрат 
і часу, а також найбільш ефективного використання ре-
сурсів і забезпечення вимог до якості проведення цих до-
сліджень.  

Сьогодні висуваються високі вимоги до фахівців 
з маркетингу та логістики у медичній галузі, що зумов-
лено маркетинговим підходом до пошуку джерел фі-
нансування, значною залежністю чіткої й безперебій-
ної роботи всього диверсифікованого ланцюга поста-
чань, керованого попитом від постачальників суб- 
станцій, професіоналізму персоналу до кінцевих спо-
живачів лікарських засобів. Диверсифікований ланцюг 
постачань дає змогу компенсувати спад збуту на ринку 
одних лікарських засобів його зростанням на інших. 
Завдяки цьому диверсифіковані підприємства ланцю-
гів постачань більш стійкі та конкурентоспроможні, 
ніж вузькоспеціалізовані. Диверсифіковані ланцюги 
постачань мають можливість, використовуючи інстру-
менти інвестиційного маркетингу, переливати капітал 
у найприбутковіші галузі. Використання маркетинго-
вих стратегій здатне істотно підвищити ефективність 
зусиль із залучення капіталу в диверсифіковані лан-
цюги постачань і забезпечити високе співвідношення 
прибутковості і ризику для інвесторів і кредиторів. 

Диверсифікація стимулюється існуючим антимо-
нопольним законодавством, яке обмежує горизонталь-
ну експансію компаній, що загрожує монополізацією 
галузі, і поблажливо ставиться до вертикальної екс- 
пансії, що базується на диверсифікації діяльності [1,  

с. 345]. Її наслідком є багатогалузева компанія у складі 
ланцюга постачань, частка якої на окремому ринку не 
сягає критичних значень, тобто не створює монополь-
ного становища. 

Помилки в роботі маркетологів та логістів приз-
водять до відсутності необхідних лікарських засобів в 
аптеках та закладах охорони здоров’я, невиправданого 
збільшення товарних запасів на складах фармацевтич-
них компаній, зростання цін на лікарські засоби, пря-
мих збитків через закінчення термінів придатності 
препаратів, порушення температурного режиму при 
доставці й зберіганні термолабільних лікарських засо-
бів, негативного впливу діяльності фармацевтичних 
компаній на оточуюче середовище внаслідок нена- 
лежного поводження з фармацевтичними відходами та 
ін. Всі ці фактори формують актуальність проведення 
досліджень у сфері клінічної маркетингової логістики. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. В останнє 
десятиліття різним аспектам інвестиційної діяльності 
присвячено чимало наукових праць відомих вітчизня-
них вчених. У роботі Н. Брюховецької та І. Булєєва 
обґрунтовано концепцію активізації інвестиційної ді-
яльності підприємств, реалізації моделей та механізмів 
забезпечення ефективності інвестиційно-інноваційної 
діяльності промислових підприємств [2]. Методичним 
засадам оцінювання інвестиційної привабливості при-
свячено роботу [3]. Обґрунтовано підхід до оціню-
вання інвестиційної активності підприємств через рі-
вень їх інноваційної мотивації в роботі авторів [4]. 
Вплив прямих іноземних інвестицій на економічне 
зростання визначено в статті [5]. Використанню мар-
кетингового підходу по залученню інвестицій присвя-
чені праці [6, 7]. Ролі маркетингової логістики в сер-
вісній діяльності компаній присвячено роботу [8].  
Можливостям маркетингу та логістики в сталому роз-
витку регіонів України присвячено роботи [9, 10].  
Розгляду питань розвитку холодної логістики, логіс-
тики клінічних досліджень (ЛКД) присвячено статті 
[11, 12, 13].  

Разом з тим, не знайшли належного висвітлення 
в науковій літературі питання інвестиційного мар- 
кетингу, оптимізації транспортування біоматеріалів  
та зразків в Україні, рівня логістизації клінічних до- 
сліджень окремих регіонів, взаємозв’язку логістичного 
обслуговування пацієнтів, контрактно-дослідних орга-
нізацій, фармацевтичних підприємств. 
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Метою статті є обґрунтування необхідності впро-
вадження сучасних технологій й інструментів марке-
тингу та логістики у сферу клінічних досліджень залу- 
чення інвестицій та забезпечення необхідного рівня 
якості й ефективності їх проведення. 

Викладення основного матеріалу дослідження. По-
ставки лікарських засобів і медичного обладнання  
різних видів в сучасних умовах для протидії поши-
ренню на території України коронавірусної хвороби 
(COVID-19) мають високий ступінь відповідальності 
[14]. Така діяльність зазвичай супроводжується ризи-
ками, що значно перевищують рівень ризику в стан-
дартному ланцюзі постачань. Сьогодні велика кіль-
кість підприємств, які працюють в медичній, фарма-
цевтичній та біотехнологічній промисловості, вимага-
ють постійного вдосконалення логістичного процесу 
для мінімізації подібних ризиків. 

Забезпечення безперебійних поставок сировини 
для виготовлення медичної продукції приводить до 
зменшення простоїв на виробництві. Розвинена транс-
портно-логістична система гарантує своєчасне вико-
нання замовлень як на регіональному, так і на муні-
ципальному рівні. Застосування інновацій у такому 
випадку є необхідною умовою для поліпшення всієї 
системи в цілому. При стабільній економіці всі інвес-
тиції повинні бути разом з інноваціями [15, с. 11]. 
Інноваційна форма здебільшого складається з інте- 
лектуальних інвестицій. Перспективні напрями інвес-
тування повинні узгоджуватись і громадською дум-
кою, відповідати конкурентним перевагам підприєм- 
ства, території (регіону) та галузі й забезпечувати дієву 
основу довгострокового економічного зростання [16, 
с. 205]. Отже, виникає нагальна необхідність впро- 
вадження інноваційних логістичних моделей та адап-
тації вже існуючих різних зарубіжних концепцій інно-
ваційного розвитку логістичних зв’язків. 

На нашу думку, до основних актуальних напрям-
ків розвитку соціальної маркетингової логістики в ме-
дицині, яка потребує залучення капіталу, відносяться: 

— оптимальний розподіл медичних працівників 
по території країни з акцентом на важкодоступні рай-
они; 

— управління потоками медичних працівників, 
що мігрують у віддалені, сільські регіони, створення 
для них максимально комфортних умов для роботи  
і відпочинку, а також управління супутніми матеріаль-
ними потоками у вигляді обладнання, лікарських за-
собів тощо; 

— переведення системи обліку хворих на елект-
ронну основу. Незважаючи на те, що відомості про па-
цієнтів знаходяться в базі даних, відвідуванню лікаря 
часто передує тривалий пошук карток, час же їх за- 
повнення «крадеться» у пацієнтів з часу їх обслугову-
вання. Тут доречно зазначити, що слід далі нарощу-
вати рівень інформатизації охорони здоров’я, звільня-
ючи лікарів від рутини і даючи їм більше часу для без-
посередньої роботи з пацієнтом; 

— використання найбільш ергономічних транс- 
портних засобів для переміщення пацієнтів до медич-
них установ і оперативної доставки медичного персо-
налу до хворих за терміновими викликами; 

— раціоналізація потоків пацієнтів, що пересува-
ються всередині лікарні (поліклініки); 

— створення комплексів медичних послуг. Такі 
комплекси доцільно відкривати на відстані від центру 

міста (перш за все, від центральних вулиць), але поруч 
із зупинкою громадського транспорту; 

—  створення умови для якісного і недорогого за-
безпечення цих установ ліками, харчами, препара- 
тами, експлуатаційними матеріалами, інструментами 
та персоналом, закінчуючи організацією транспорту-
вання органів; 

—  зокрема, створення умов для якісного і ефек-
тивного проведення клінічних досліджень.  

Пошук та створення нових ліків — це дуже три-
валий та складний процес. Більшість досліджуваних 
молекул не стають ліками. У середньому на розробку 
нового лікарського засобу потрібно 12—15 років, за-
трат у розмірі 2000 людино-годин та значних фінансо-
вих коштів. 

Основними завданнями маркетингової логістики 
клінічних досліджень (КД) фахівці вважають [12]: 
митне оформлення матеріалів клінічних досліджень  
і одержання дозвільних документів на ввіз/вивіз лікар-
ських засобів (ЛЗ), біологічних зразків і матеріалів 
(БЗіМ); своєчасне і з дотриманням відповідних вимог 
транспортування ЛЗ та БзіМ; надання якісних послуг 
щодо зберігання ЛЗ та БзіМ, призначених для прове-
дення КД; фінансовий й інформаційний супровід руху 
матеріалів в процесі КД; діагностування, оцінка й уп-
равління логістичними ризиками; методичне забезпе-
чення й регламентація логістичних операцій при про-
веденні КД; підготовка й перепідготовка фахівців з 
клінічної маркетингової логістики.  

Отже, можна визначити, що клінічна маркетин-
гова логістика являє собою діяльність, спрямовану на 
збалансоване управління матеріальними і супутніми 
потоками (інформаційними й фінансовими) на всіх 
етапах клінічних досліджень лікарських засобів з ме-
тою оптимізації витрат і часу та найбільш ефективного 
використання ресурсів і забезпечення вимог щодо 
якості проведення клінічних досліджень. 

Джерелами переваг клінічної маркетингової ло- 
гістики є інноваційні продукти (лікарські засоби),  
міцні взаємини з клієнтом, ефективність ланцюжка 
постачань [17, с. 28].  

Проведення клінічних досліджень в Україні рег-
ламентується законодавством України та міжнарод-
ними стандартами. Знання нормативно-правової бази 
та її дотримання під час проведення дослідження є 
обов’язковим для лікаря-дослідника. 

Основними перешкодами для здійснення повно-
цінної маркетингової логістики на сьогоднішній день 
є ускладнені регуляторні механізми імпорту та екс- 
порту вантажів для КД. А це, зі свого боку, призводить 
до збільшення витрат та ризиків, пов’язаних із зіпсо-
ваними або несвоєчасно доставленими вантажами. 
Коли транспортуються цінні вантажі холодового лан-
цюга, вакцини, БзіМ або наркотичні засоби, фактор 
вибору контрактно-дослідної організації (КДО), здат-
ної правильно провести всі митні процедури і забезпе-
чити необхідні вимоги транспортування та зберігання 
специфічних продуктів, є вирішальним, оскільки від 
цього безпосередньо залежать обсяг витрат й ефек- 
тивність діяльності спонсора КД. Отже, як свідчить 
світова практика, однією з важливих умов успішного 
проведення КД є якісно організована маркетингова 
логістика, яка здійснюється міжнародною мережею 
експрес-доставки. 

Так, наприклад, ТОВ «ТММ Express» сьогодні це 
міжнародна мережа експрес-доставки вантажів та ко- 
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респонденції по всьому світу, яка створена в 1992 році, 
з центральним офісом в Герцогстві Люксембург. Ме-
режа об’єднує групу компаній, яка використовує най-
кращі транспортні рішення (автомобільні та авіаційні 
мережі), а також свій досвід побудови економічно ви-
гідних рішень з міжнародної доставки вантажів [18]. 

TMM Express робить все можливе для розвитку 
своїх сервісів і послуг, щоб задовольнити всі потреби 
своїх клієнтів в успішному розвитку їх бізнесу. Індиві-
дуальний підхід до кожного клієнта у вирішенні його 
завдань здійснюється шляхом розробки гнучких і оп-
тимальних рішень щодо надійної доставки вантажів 
будь-яким видом транспорту по всьому світу. 

TMM Express є сучасною мережею, що швидко 
розвивається. Основними принципами роботи є висо-
кий професіоналізм, відповідальність перед кожним 
клієнтом та надійність гарантованого результату. 

Основна мета — подальше підвищення ефектив-
ності діяльності компанії, участь у формуванні ринку 
вантажних перевезень і посилення лідерських позицій. 

Місія — на основі знань і професійного досвіду 
створювати нові ефективні транспортні рішення, 
спрямовані на розвиток ринку перевезень і максима-
льне задоволення потреб клієнтів. 

Ключовим чинником, що визначає успіх у гло- 
бальній мережі функціональних відділів апарату уп-
равління ТОВ «ТММ Express»: департаменту марке- 
тингу, продаж і обслуговування клієнтів; відділу ло- 
гістики клінічних досліджень; департаменту економіки 
та фінансів, являється взаємодія із споживачами, по-
шук оптимальних комбінацій джерел фінансування. 

Відділ логістики клінічних досліджень (ЛКД) 
ТОВ «ТММ Експрес» у межах України представляє 
міжнародну логістичну компанію MARKEN та являє 
собою унікальний сервіс доставки біологічних зразків, 
медичних та фармацевтичних препаратів з підтримкою 
необхідного температурного режиму.  

Результати експертних оцінок дозволяють зро-
бити висновок, що в ході здійснення своєї діяльності 
відділ стикається з рядом проблем, які не дозволяють 
досягнути максимальних оцінок за деякими показни-
ками. 

Низькі експертні оцінки показників, що стосу-
ються оплати послуг, зумовлені недобросовісністю 
клієнтів. Такі затримки в оплаті зустрічаються доволі 
часто, що в свою чергу призводить до проблем із за-
купівлею необхідних для транспортування матеріалів 
(відповідна упаковка, температурні датчики, тощо). 
Відповідно знижується якість і ефективність та збіль-
шується час виконання замовлення, що для міжна- 
родної логістичної компанії є великим недоліком  
і взагалі не припустимо, коли мова йде про людські 
життя (транспортування БЗіМ, вакцини, медичних 
препаратів тощо). 

Україна — одна з найбільш густонаселених країн 
Європи, але кількість клінічних досліджень, що у нас 
проводяться, та залучених медичних закладів наразі є 
чи не найменшою у регіоні. Для порівняння, у сусід-
ній Румунії з вдвічі меншою чисельністю населення 
проводиться на третину більше випробувань, у США 
сьогодні здійснюється 14 тисяч клінічних випробу-
вань, близько 1200 — у Польщі, тоді як в Україні — 
лише 493 [19]. 

Майже жоден лікарський засіб в Україні не може 
бути зареєстрований без результатів клінічних випро- 

бувань, адже вони доводять його ефективність та без-
пеку.  

На фазі комерціалізації готових розробок, що вже 
пройшли клінічні випробування, на заваді стають бю-
рократична машина, загальна інертність медичної га- 
лузі та незрозумілі ринкові перспективи «домашніх» 
розробок. Будь-які нові медичні засоби треба ліцензу-
вати, і ця складна процедура відштовхує потенційних 
інвесторів. Ввезти аналог, який ліцензовано в ЄС, ви-
являється простіше і дешевше, ніж ліцензувати влас-
ний. 

Сьогодні ринки капіталу виросли до небувалих 
розмірів, а конкуренція за капітал загострилася до не-
бувалої міри. Враховуючи число суперників, процес 
залучення капіталу нині має не лише фінансову, але  
і маркетингову складову. Отже, необхідно вивчати свій 
ринок інвесторів, розуміти яка категорія інвесторів оп-
тимально відповідає нашим потребам. Що вони хочуть 
знати і які інвестиційні можливості шукають [7, с. 16]. 

Різні джерела інформують, що сьогодні тільки 
50% клінічних випробувань у світі фінансується фар-
мацевтичними компаніями, а решта — інноваційними 
фондами, органами влади, 28% — ініційованими гру-
пами вчених.  

У цілому кількість клінічних досліджень з кож-
ним роком збільшується як в Україні, так і на міжна-
родному ринку, що в свою чергу приводить до збіль-
шення попиту на якісні логістичні послуги в медичній 
сфері. Україна помітно в цьому поступається США та 
більшості країнам Європи, що зумовлено рядом при-
чин, зокрема: 

— високою вартістю технічного забезпечення та 
системи контролю температурного режиму;  

— відсутністю у законодавстві вимог та норма- 
тивної документації до перевезення і зберігання товару 
в холодовому ланцюжку постачань;  

— відсутністю провайдерів спеціалізованих по- 
слуг;  

— слабо розвиненою транспортною інфраструк-
турою, що змушує нести великі транспортні витрати;  

— багатоступеневою дистриб'юторською схемою.  
Основна проблема клінічної маркетингової ло- 

гістики — дотримання умов зберігання на всіх етапах 
ланцюжка. Для цього потрібні розгалужена система 
холодних складів, велика кількість обладнаного транс-
порту і відсутність тривалих затримок під час наванта-
ження-вивантаження товарів між усіма точками збері-
гання. Звідси випливає проблема забезпеченості скла-
дами: недостатня кількість сучасних конструкцій з об-
ладнанням, яке може забезпечити різні варіанти тем-
пературного режиму. 

Передумовою розвитку клінічної маркетингової 
логістики в Україні є: зручне географічне розташу-
вання країни; розвинена мережа автомагістралей, за-
лізничних шляхів, кур’єрських служб; низькі витрати 
на персонал та внутрішні перевезення по країні; ім- 
плементація належних фармацевтичних практик у си-
стему національного ліцензування; високі, а іноді й не 
прогнозовані витрати на митне оформлення та очи-
щення вантажів; розширення національних і світових 
фармацевтичних ринків, розвиток процесів глобаліза-
ції та інтеграції; прискорення науково-технічного про-
гресу в комунікаціях тощо. 

Було запропоновано наступні шляхи підвищення 
конкурентоспроможності України в дослідженнях та 
розробках на глобальній фармацевтичній арені: 
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— подальша гармонізація вітчизняного законо-
давства з європейським; 

— створення єдиного реєстру клінічних випробу-
вань;  

— підвищення рівня кваліфікації дослідників; 
—  модернізація інфраструктури медичних закла-

дів, на базі яких проводяться клінічні дослідження. 
Отже, в умовах глобалізації спостерігається пози-

тивна тенденція розвитку клінічної маркетингової ло-
гістики, оскільки, в умовах швидкого розвитку науки, 
вимоги до неї стрімко зростають. Незважаючи на на- 
явність ряду проблем в законодавстві, економіці, і на-
уково-технічному розвитку, Україна все ж має висо-
кий потенціал і широкі можливості для подальшо- 
го розвитку маркетингової логістики клінічних до- 
сліджень.  

У клінічних дослідженнях задіяні декілька клю-
чових сторін: спонсор, контрактно-дослідна організа-
ція, дослідники, лікувально-профілактичні установи, 
пацієнти та логістичні компанії. Здебільшого спонсо-
рами клінічних досліджень виступають фармацевтичні 
компанії. Однак деякі проєкти фінансуються за раху-
нок академічних установ і дослідницьких центрів. У 
першому випадку клінічні дослідження або викону-
ються фармацевтичною компанією самостійно, або 
передаються в аутсорсинг незалежним контрактно-до-
слідним організаціям (CRO).  

В залежності від країни, в якій проводиться клі-
нічне дослідження до ланцюга постачань можуть до-
датково залучатися й інші установи: наприклад, стра-
хові компанії, благодійні організації тощо. 

Незважаючи на те, що рівень розвитку клінічної 
маркетингової логістики в Україні є порівняно низь-
ким, у нас все ж є основи для її розвитку. Зокрема за 
останні кілька років на території нашої держави від- 
крилось десятки лабораторій (іноземних філій), які 
побудовані за всіма вимогами, оснащені сучасним об-
ладнанням і відповідають всім європейським стандар-
там, необхідним для проведення клінічних досліджень 
(КД) на найвищому рівні. Також у нас є логістичні 
компанії, які надають якісний сервіс в сфері КД. А  
кількості пацієнтів, через брак коштів на дороге вар- 
тісне лікування, які готові заради інноваційного ліку-
вання стати піддослідними, більше ніж достатньо. 

Враховуючи вище наведені аргументи, можна 
зробити висновок, що розвиток клінічної маркетинго-
вої логістики в Україні є не просто необхідним, він є 
неминучим, оскільки цього вимагає нинішнє суспіль-
ство. 

Для того, щоб отримати максимальну користь від 
таких змін варто сформувати ланцюг постачання, який 
принесе не тільки позитивний економічний ефект для 
держави, а й матиме соціальне значення для насе-
лення.  

При виборі компанії, яка буде контролювати ло-
гістичний процес, слід урахувати специфіку даної 
сфери — медицини. При необхідності транспорту-
вання клінічних зразків, лікарських засобів, медич-
ного обладнання логістичному підприємству повинні 
висуватись вимоги, згідно з якими будуть здійснюва-
тися процеси транспортування, складування, дистри-
буції: 

1. Транспортування повинно здійснюватися з ви-
користанням спеціального виду транспорту, призначе-
ного для ліків і медичної техніки. 

2. Необхідне забезпечення спеціалізованими упа-
ковками в разі вимог дотримання певних температур- 

них режимів. Спеціальна упаковка й автомобілі- 
рефрижератори, контейнери для авіавантажів і постій-
ний моніторинг гарантують, що відправлення будуть 
перебувати в межах заданої температури протягом 
усього шляху. 

3. Повинен проводитися моніторинг, оновлення
статусу замовлення на кожному з етапів перевезення.  

4. Безперервне відстеження вантажу — найважли-
віша складова процесу надійної доставки товару. Пер-
сональним доставкам приділяється велика увага, ін- 
формація про їх проходження відстежується в режимі 
реального часу за допомогою онлайн системи трекінгу 
вантажів. 

5. Потрібне повне дотримання вимог норматив-
них актів. 

Особливістю інноваційної діяльності логістичних 
компаній в медицині є переважання технологічних 
інновацій, пов'язаних з впровадженням нового або 
значно поліпшеного методу організації доставки ме-
дичного обладнання. До таких відносять: значні зміни 
в технології перевізного процесу, транспортних засо-
бах, об'єктах транспортної інфраструктури, інформа-
ційних технологіях, зокрема в додатковому програм-
ному забезпеченні. 

Для багатьох бізнесменів стає все більш очевид-
ним той факт, що успіх компанії на ринку багато в 
чому залежить від обсягу її інвестицій в соціальну 
сферу країни. Як показує практика, висока корпора-
тивна соціальна відповідальність дозволяє сформувати 
позитивний імідж фірми або підприємства. Це у свою 
чергу дає компанії певні вигоди — головним чином це 
високі рейтингові показники, якими є зв'язки з гро-
мадськістю, екологічні програми, стимулювання пер-
соналу, благодійність та ін. 

Вибір країн, в яких буде проводитися досліджен-
ня, є надважливим стратегічним рішенням спонсора, 
від якого залежить успіх всього процесу.  

В основі ухвалення інвестиційних рішень лежать 
три ключові принципи: чим більше вигоди у вигляді 
прибутку або грошових потоків, тим краще; коротко-
строкові вигоди переважніше за віддалені; безпечні ін-
вестиції прийнятніше ризикованих [7, с. 14]. 

Приймаючи рішення, компанії беруть до уваги 
багато факторів: поширеність певного захворювання 
на території країни, швидкість отримання дозволу на 
проведення дослідження та простота регуляторних 
процедур, потенціал для набору учасників досліджен-
ня, досвідченість дослідницьких центрів, якість даних, 
що збираються у ході дослідження, наявність конку-
руючих досліджень та інші. 

Для виведення препарату на ринок потрібно зіб-
рати достатній обсяг даних про його ефективність та 
безпечність. Тому від того, чи буде включена у дослі-
дження запланована кількість пацієнтів, прямо зале-
жить успіх клінічного випробування. 

Деякі спонсори докладають значних зусиль для 
залучення пацієнтів в дослідження: аналізують он-
лайн-форуми, на яких пацієнти обговорюють хвороби, 
з метою розробки дієвої реклами досліджень, органі-
зовують транспортування учасників дослідження до 
лікарні, зменшують обсяг паперів, які пацієнту по- 
трібно підписати. 

Проте ключовим у наборі пацієнтів все ж зали-
шається потенційна кількість учасників дослідження у 
певному регіоні та успішність дослідницького центру 
у пошуку та залученні таких пацієнтів. 

Дослідження не може бути розпочате без отри-
мання дозволу на його проведення від компетентних 
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органів. Час, необхідний для отримання такого до-
зволу, також впливає на вибір спонсора: країни, які 
дають дозволи швидко і без затримок, завжди в пріо-
ритеті. У зв’язку з цим деякі країни приймають зміни 
у законодавство, встановлюючи мінімальні строки для 
розгляду заявок та надання дозволів, і надалі викори-
стовують це як свою візитну картку. 

У цілому, проведені розрахунки дозволяють зро-
бити висновок, що даний інвестиційний проєкт є до-
цільним. Враховуючи, що в середньому розробка і по-
ширення нового лікарського засобу триває 6-10 років, 
термін окупності даного проєкту, який становить 5 ро-
ків, робить запропонований проєкт ланцюга поста-
чання інвестиційно привабливим. 

Інвестиції, яких потребує проєктований ланцюг 
постачання, насамперед необхідні не тільки для роз-
робки інноваційних ліків, вакцин тощо, а й для мо- 
дернізації наявних в Україні обладнання і умов для 
проведення клінічних досліджень. 

Розуміння ролі клінічних досліджень допоможе 
нашій країні посилити інфраструктуру лікувальних за-
кладів та професіоналізм лікарів, а також рятувати 
життя сотень тисяч пацієнтів за допомогою інновацій-
них ліків. 

Конкуренція за можливість провести клінічні ви-
пробування постійно зростає серед країн світу, і у ви-
граші залишаються лише ті країни, які докладають не-
обхідних зусиль з метою покращення середовища для 
проведення досліджень а також розвитку місцевого 
ринку у відповідній галузі. Частина інвестицій, які за-
ходять у країну під час проведення клінічного до- 
слідження, спрямовується на розвиток інфраструктури 
лікарень, навчання персоналу, закупівлю сучасного 
обладнання. Оплачуються послуги дослідницьких  
центрів, лабораторій, логістичних та страхових компа-
ній. Все це — реальні кошти, які потрапляють в еко-
номіку країни. Вагомим внеском також є інтелектуа-
льна складова — доступ лікарів до знань про іннова-
ційні підходи в лікуванні захворювань, що в подаль-
шому вплине на надання більш якісних та сучасних 
медичних послуг. Отже, якщо кожен гравець на ринку 
клінічних досліджень буде вносити свою частку зусиль 
задля подальшого прогресивного розвитку цієї галузі в 
Україні, то плоди цієї праці отримають усі: як праців-
ники галузі, так і суспільство та країна в цілому. 

Україні слід активно працювати над створенням 
привабливого середовища для проведення клінічних 
досліджень. Це може бути досягнуто, зокрема, шляхом 
подальшого спрощення регуляторних та митних про-
цедур та гармонізації законодавства з європейським. 
Окрім таких очевидних кроків, Україні потрібно шу-
кати свої візитні картки, що будуть вигідно виділяти 
нас з-поміж інших країн та забезпечать презентабель-
ність на світовому ринку. 

Висновки. В цілому кількість клінічних дослі-
джень з кожним роком збільшується як в Україні, так 
і на міжнародному ринку, що в свою чергу приводить 
до збільшення попиту на якісні логістичні послуги в 
медичній сфері. 

Також варто подбати і про привабливість інвес-
тиційного клімату — тому що клінічні дослідження, які 
заходять у країну — то є інвестиції, і досить не малі — 
в ЄС розмір інвестицій, пов’язаних з проведенням до- 
сліджень, оцінюється більше ніж в 35 млрд євро на рік 
[19]. 

Використання інвестиційного маркетингу при 
формуванні диверсифікованих підприємств ланцюгів 

постачань в сфері клінічних досліджень в Україні  
здатне істотно підвищити ефективність зусиль із залу-
чення капіталу. Інвестиційний маркетинг припускає 
вимогливий підхід до визначення кращих постачаль-
ників капіталу і створення для них стимулу у вигляді 
високого співвідношення прибутковості і ризику. 
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ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ  
БЕЗПЕКОЮ АВІАЦІЙНОЇ ГАЛУЗІ У КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  

СТАЛОГО РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ 
 
Актуальність та постановка проблеми. У вересні 

2015 року світові лідери зібралися в Організації Об'єд-
наних Націй (ООН) і прийняли Порядок денний ста-
лого розвитку до 2030 року. Це план дій, що спрямова-
ний на досягнення світового сталого розвитку у еко-
номічному, соціальному та екологічному напрямках, 
який гарантує, що жодна країна член ООН не залиша-
ється позаду. 17 цілей сталого розвитку в порядку ден-
ному на 2030 рік можуть використовуватися як орієн-
тири для узгодженого розвитку країн — членів ООН 
[1]. 

Авіаційна галузь є системою відкритого типу, на 
яку впливає широкий спектр технічних, природних, 
людських та економічних небезпек. Зі свого боку вона 
сама є генератором суттєвих загроз для зовнішнього 
середовища. Отже, ми не можемо уявити авіаційну га-
лузь осторонь пошуку відповідей на новітні глобальні 
виклики. Основним завданнями для авіації є розвиток 
перевезень на національному, регіональному та глоба-
льному рівнях з метою забезпечення економічних, со-
ціальних та екологічних пріоритетів.  

Безпека авіації є важливою складовою концепції 
загальної національної безпеки, системи забезпечення 
особистої безпеки, безпеки суспільства та безпеки на 
транспорті від зовнішніх та внутрішніх загроз. Саме 
підтримка прийнятного рівня безпеки національної 
авіації є пріоритетним завданням галузі.  

Отже, розробка теоретичних засад стратегічного 
управління безпекою авіаційної галузі має актуаль-
ність та практичне значення для сталого розвитку не 
тільки окремої галузі, а і національної, регіональної та 
глобальної економіки. Небезпечна авіація не має 
право на існування, отже кожна авіаційна катастрофа 
несе суттєву загрозу для суспільства і спричиняє не 
тільки прямі витрати, але й опосередковані, такі як 
руйнування іміджу держави та підприємств галузі, 
втрата довіри до авіації, синергетичні втрати різних га-
лузей економіки. Однак головною потенційною втра-
тою є втрата життя та здоров’я людини, що становить 
основну цінність людства і не може бути обраховано 
лише прямими витратами у грошовому еквіваленті. 

Міжнародна організація цивільної авіації ІСАО 
наголосила на необхідності зміни глобального підходу  
 

до проблеми безпеки авіації. Було запропоновано но- 
вий Додаток 19 до Конвенції про міжнародну органі-
зацію цивільної авіації «Управління безпекою польо-
тів» [2]. На глобальному, регіональному та національ-
ному рівнях системно впроваджується упорядкований 
підхід до управління безпекою, що включає: необхідні 
організаційні структури, сфери відповідальності, полі-
тику та процедури. При цьому важливим інструментом 
підвищення рівня безпеки світової цивільної авіації є 
розвиток стратегічного управління безпекою авіації на 
національному рівні. Управління безпекою — це струк-
тури, контроль і прийняття рішень щодо процесів  
і процедур, що підтримують діяльність як окремих 
авіаційних організацій, так і національної галузі ци- 
вільної авіації в цілому. Результатом стратегічного уп-
равління безпекою є надання відповідальним особам 
можливості приймати найбільш ефективні управлін-
ські рішення у царині забезпечення сталого розвитку 
авіаційної галузі зокрема та національної економіки у 
комплексі.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Розвитку 
інструментарію забезпечення сталого розвитку глоба-
льної економіки присвячена системна діяльність Ор-
ганізації Об'єднаних Націй (ООН), яка гарантує, що 
жодна країна — член ООН не залишається осторонь 
реалізації. 17 цілей сталого розвитку [1]. Серед остан-
ніх вітчизняних публікацій у напрямку підтримання 
системної безпеки сталого розвитку можна виділити 
роботи К. Ніколаєва, В. Ісаєнка, Н. Караєвої, Л. Лев-
ченко та інших [2] та Ю. Харазішвілі [3].  

Постійні системні дослідження з питань розвитку 
системи управління безпекою авіації проводять фа- 
хівці Міжнародної організації цивільної авіації (ІСАО) 
[4-9], Міжнародної асоціації авіаційного транспорту 
(ІАТА), Міжнародної ради аеропортів (ACI), Органі-
зації цивільної повітряної навігації (CANSO), Ради 
асоціацій аерокосмічної промисловості (ICCAIA), 
Групи дій з повітряного транспорту (ATAG) [9], Євро-
пейського агентства безпеки авіації (EASA) [10; 11], 
Європейської конференції цивільної авіації (ЕСАС) 
[12; 13], Європейського агентства з безпеки аеронаві-
гації (EUROCONTROL) [10; 14] та інших світових та 
регіональних організації в галузі цивільної авіації.  
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Суттєвий внесок у процес аналізу комплексної 
безпеки авіації та прогнозування ринку авіаційних пе-
ревезень вносять провідні виробники авіаційної галузі 
Boeing [15] та Airbus [16]. Періодичний моніторинг на-
ціональної системи безпеки авіації проводиться з боку 
Міністерства інфраструктури та Державної авіаційної 
служби України. Стаття є логічним продовженням  
низки публікацій з напряму розвитку системи управ-
ління безпекою авіації науковців України (Д. Бугайка, 
В. Харченка, А. Антонової, М. Григорак, О. Ліщин- 
ського, Н. Соколової), Польщі (М. Павеска, З. Замі-
ара) та інших країн світу [17-19]. Невирішеною части-
ною досліджень є висвітлення теоретичних засад стра-

тегічного управління безпекою авіаційної галузі у кон-
тексті забезпечення сталого розвитку національної 
економіки. Вирішенню цього завдання присвячується 
пропонована стаття.  

Мета статті — визначення теоретичних засад 
стратегічного управління безпекою авіаційної галузі з 
метою відпрацювання дієвого інструментарію забезпе-
чення сталого розвитку національної економіки. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Пропо-
новану структурно-функціональну схему стратегічного 
управління безпекою авіаційної галузі в умовах ста-
лого розвитку національної економіки наведено на 
рис. 1.  

Рис. 1. Структурно-функціональна схема стратегічного управління безпекою авіаційної галузі  
в умовах сталого розвитку національної економіки 

Отже, зі схеми ми можемо побачити, що націо-
нальна система управління безпекою авіаційної галузі 
є інтегральною системою відкритого типу, яка має  
низку управлінських, функціональних та інформацій-
них зв’язків із системами забезпечення сталого роз- 
витку та безпеки різних ієрархічних рівнів. Спробуємо 
покроково висвітлити теоретичні засади цієї системи 
та встановити її управлінські, функціональні та ін- 
формаційні зв’язки. 

Роль авіації у досягненні цілей сталого розвитку 
ООН. Глобальний план забезпечення безпеки авіації 
на 2020-2022 роки визначає головні пріоритети роз- 
витку авіації та сприяє сталому розвитку держав. План 
ставить за мету до 2030 року звести до нульової від- 
мітки кількість загиблих в авіакатастрофах та, в пода-
льшому, підтримувати такий рівень безпеки авіації, що 
відповідає Порядку денному в галузі сталого розвитку 
на період до 2030 року ООН. Завдання цього плану по-
лягає в постійному підвищенні рівня ефективності за- 

безпечення безпеки авіації у міжнародному масштабі 
шляхом розвитку системи, у рамках якої здійснюється 
співробітництво держав, регіонів і галузі [1]. Від ре-
зультатів діяльності авіації безпосередньо або опосе- 
редковано залежить досягнення наступних глобальних 
цілей сталого розвитку. 

Ціль сталого розвитку 8. Гідна праця та економічне 
зростання закликає уряди сприяти забезпеченню стій-
кого економічного зростання, підвищенню рівня зай-
нятості та розвитку ринку праці. Прогнози провідних 
організацій у галузі авіаційного транспорту стверджу-
ють, що у наступні 20 років необхідність підготовки 
для світової цивільної авіації складає понад 491 тис. 
пілотів, 100 тис. диспетчерів повітряного руху, міль-
йона бортпровідників та понад півмільйона технічного 
персоналу обслуговування літаків. За оцінками Між-
народної асоціації авіаційного транспорту ІАТА у пе-
ріод до 2036 року галузь повітряного транспорту спри-
ятиме створенню 15,5 млн прямих робочих місць і за- 
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лученню 1,5 трлн дол. ВВП для світової економіки. 
Якщо до цього додати непрямі та заохочені внески, 
прогнозований результат складатиме 46,4 млн робочих 
місць та 3,8 трлн дол. ВВП. А після врахування впливу 
глобального туризму — загалом 97,8 млн робочих місць 
та 5,7 трлн дол. ВВП [9; 17]. 

Ціль сталого розвитку 4. Якісна освіта. У той же 
час, існуюча, а головне, прогнозована пропускна 
спроможність авіаційних навчально-тренувальних 
центрів є далекою від попиту на навчання перерахова-
них авіаційних фахівців. Загальносвітовий рівень за-
безпечення четвертого критичного елементу надзору 
за безпекою авіації, який стосується наявності квалі-
фікованого авіаційного технічного персоналу, трохи 
перевищує 50%. Це один із найменших показників се-
ред усіх 8 критичних елементів та один із головних 
GAPів у світової авіації [17].  

Ціль сталого розвитку 9. Промисловість, інновації 
та інфраструктура. Створення стійкої інфраструк-
тури, розвиток індустріалізації та сприяння інноваціям 
виступають передумовою мобільності людей і товарів. 
Авіація є однією з найбільш інноваційних та наукоєм-
них галузей у світі. Виробничий сектор постійно роз-
виває нові технології та створює значну міську інфра-
структуру через будівництво аеропортів та навігацій-
них комплексів [9]. Авіаційна промисловість є іннова-
ційним каталізатором наукового пошуку, результати 
якого широко залучаються у розвиток інших галузей 
світового господарства. Вантажні авіаперевезення сти-
мулюють розвиток експортно-імпортних операцій на 
світовому ринку.  

Ціль сталого розвитку 11. Сталі міста та суспіль-
ства. Ціль має на меті зробити міста інклюзивними, 
безпечними та стійкими з огляду сучасних глобальних 
викликів. Авіація відіграє фундаментальну роль у  
подоланні соціального відчуження вразливих груп, 
оскільки інфраструктура, пов'язана з авіацією, є ос- 
новною частиною як міських, так і сільських спільнот 
у всьому світі та сприяє взаємодії населення через ін-
тегровані транспортні зв'язки [5]. 

Ціль сталого розвитку 13. Зміни клімату. Термі-
нові дії для боротьби зі зміною клімату та наслідками 
її впливу є ключовим пріоритетом для кожного відпо-
відального громадянина або організації сьогодні. Отже, 
глобальна екологічна ситуація фактично виходить з 
під контролю. За останніми даними від Міжурядової 
групи з питань зміни клімату міжнародна та внутрішня 
авіаційна діяльність спричиняє приблизно 2% світових 
викидів CO2. При цьому відсоток міжнародної авіації 
складає приблизно 1,3% загальносвітових викидів CO2 
[5]. Таким чином, екологічна складова є пріоритетом 
розвитку світової цивільної авіації, яка постійно  
удосконалює власні дії за наступними напрямами: 
протидія змінам клімату (CORSIA), авіаційний шум та 
емісія CO2, NOx …, екологічні технології та експлуа-
тація, екологічне авіаційне паливо та інші. 

Визначений перелік цілей сталого розвитку, у ви-
рішенні яких приймає участь авіація, не є вичерпаним. 
Щорічно зростаюча кількість держав також підключає 
авіацію до більш широкого кола цілей сталого роз- 
витку ООН, таких як цілі 4, 8, 9, 11, 13, 14, 16 та  
17 [5]. Вважаємо, у майбутньому цей перелік тільки  
зростатиме. Маємо можливість стверджувати — досяг-
нення зазначених цілей потребує відпрацювання тео-
ретичних засад стратегічного управління безпекою аві-
ації на національному рівні. Це підтверджує актуаль- 

ність обраної теми, оскільки система управління без-
пекою авіації є системою відкритого типу, яка не-
від’ємно корелюється з загальною системою безпеки 
держави на національному рівні та є складовою гло- 
бальної системи безпеки авіації. При цьому у процесі 
досягнення цього критично важливого для людства 
кола цілей особливе місце займають науково-дослідні 
інститути та авіаційні університети, такі як НДІ Еко-
номіки промисловості НАН України та Національний 
авіаційний університет. Багаторічні міжнародні зв’яз-
ки, міждисциплінарні проєкти у сфері освіти та спіль-
ний інноваційний науковий пошук університетів є за-
порукою розвитку якості глобальної авіаційно-транс-
портної освіти з метою пошуку інноваційних відпові-
дей на сучасні глобальні виклики. 

Рівні стратегічного управління безпекою авіації. 
Авіаційно-транспортна галузь є системою відкритого 
типу, на яку впливає широкий спектр технічних, при-
родних, людських та економічних небезпек. Кожна 
небезпека спричиняє створення низки ризиків. За та-
ких умов застосування нової Стратегії безпеки цивіль-
ної авіації ІСАО вважається найбільш ефективним ін-
струментом для забезпечення прийнятного рівня без-
пеки у глобальній цивільній авіації.  

Відповідно до стратегій ІКАО реалізація системи 
управління безпекою авіації регулюється на трьох  
ієрархічних рівнях — глобальному, регіональному та на-
ціональному (рис. 2).  

Глобальний рівень ґрунтується на стандартах та ре-
комендованій практиці (SARPS) Міжнародної органі-
зації цивільної авіації (ICAO), опублікованих у додат-
ках до Конвенції про міжнародну цивільну авіацію 
(Чиказьку конвенцію). Система управління безпекою 
авіації ІСАО ґрунтується на управлінських зобов'язан-
нях і спрямована на досягнення завдань безпеки,  
ефективності та економічної ефективності [4-8]. 

Регіональний рівень, який базується на діяльності 
регіональних авіаційних організацій, таких як EURO-
CONTROL [10; 14], Європейська конференція цивіль-
ної авіації (ECAC) [12-13], Європейське агентство з 
авіаційної безпеки (EASA) [10-11] тощо, адаптує стан-
дарти та рекомендовані практики ІКАО до регіональ-
них особливостей та вимог.  

Національний рівень базується на діяльності На- 
ціональних авіаційних організацій, таких як націо- 
нальні наглядові органи (NSA), органи цивільної авіа-
ції (CAA), державні авіаційні адміністрації (SAA) та 
національні авіаційні університети та науково-дослідні 
інститути Національної академії наук України (НАУ, 
ІЕП НАН України). На цьому рівні забезпечується 
впровадження стандартів. Глобальний, регіональний 
та національний рівні є ієрархічно взаємопов'язаними 
та взаємно узгодженими [17]. 

Глобальний рівень управління безпекою авіації. 
Проблема безпеки авіації є одним із найпріоритетні-
ших викликів з першого дня виконання польотів. 
Плинули роки, змінювалась та розвивалася техніка, 
авіоніка, двигуни, засоби навігації, але проблема не 
витрачувала власної актуальності. Якщо поринути в іс-
торію, то можна констатувати, що перші повоєнні де-
сятиріччя відзначалися дуже високим рівнем аварій-
ності. Практично кожний тисячний рейс мав серйозні 
проблеми з безпекою. При цьому у переліку основних 
причин подій перше місце займали відмови авіаційної 
техніки. На цьому етапі найбільш дієвим інструментом 
протистояння катастрофам стали зворотні методи — 
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Рис. 2. Ієрархічні рівні системи управління безпекою авіації 

розслідування авіаційних подій та серйозних інциден-
тів. Саме вони внесли безцінний вклад у модернізацію 
авіаційної техніки. Спільна робота фахівців багатьох 
країн світу привела до того, що поступово технічні  
фактори, хоч і мають місце при розвитку аварійних 
ситуацій у авіації, але здебільшого втратили критич-
ний характер. 

Досягнення конструкторів, науковців і експертів 
дозволили до 70 х років зменшити ймовірність ката- 
строфи до однієї на 100 тис. польотів. Період з 70-х по 
90-ті роки ознаменувався активним розвитком Стан-
дартів та Рекомендованої практики ІСАО у межах  
18 додатків до Чиказької конвенції [5]. Серед основ-
них методів, які широко використовуються на цьому 
етапі, можна визначити превентивні. Превентивний 
метод — на базі аналізу структури і діяльності органі-
зації, визначення вразливих місць розробляються за-
ходи щодо їх усунення та знижується рівень ризику. 
При цьому критичною ланкою системи людина — 
техніка — середовище стала саме людина. Дослідження 
у сфері людського фактору отримали безперечний 
пріоритет. 

Подальший розвиток інструментарію безпеки  
авіації включив у себе підходи прогнозованого методу. 
Прогнозований метод фіксує характеристики системи, 
які проявляються в режимі реального часу в нормаль-
них умовах. Отримало зміну і осмислення ролі люд- 
ського фактору у процесі розвитку кризових ситуацій. 
У розвиток досліджень людського фактору була запро-
понована концепція організаційного фактору. Під ор-
ганізаційним фактором розуміється наступна сентен-
ція — якщо у відповідній ситуації людина допускає ка-
тастрофічну помилку винна не тільки людина, але 
винна й система, яка дозволила людині допустити  
таку помилку та не надала додаткових засобів захисту. 
Комплексне застосування трьох вищезазначених мето-
дів дозволило збільшити глобальний рівень безпеки до 

одної катастрофи на 10 млн польотів. Ці цифри є під- 
твердженням беззаперечного прогресу світової сис-
теми безпеки авіації. Але, на жаль, цифри не завжди 
повною мірою розкривають дійсну картину. За оцін-
ками провідних світових організацій цивільної авіації 
кожні 15-20 років відбувається подвійне зростання  
кількості рейсів. Отже, зменшення ймовірності ката- 
строфи, на жаль, не відміняє ймовірність людських 
втрат (рис. 3). 

Ясно усвідомлюючи таку тенденцію, ІСАО наго-
лосило на необхідності зміни глобального підходу до 
проблеми безпеки авіації. Було запропоновано новий 
Додаток 19 до Конвенції про міжнародну організацію 
цивільної авіації «Управління безпекою польотів» [7]. 
Запропоновано об'єднання Стандартів та Рекомендо-
ваних практик з шести різних Додатків з метою: 

— посилення ролі держави на вищому рівні (ко-
ординація між усіма ресурсами і всіма зацікавленими 
сторонами); 

— забезпечення наявності юридичної основи в 
одному документі; 

— розвитку узгоджених стандартів, які можуть за-
стосовуватися до різних ресурсів; 

— поліпшення виявлення і розвитку майбутніх 
потреб; 

— організації спеціалізованої групи експертів 
ІКАО у галузі безпеки авіації для співпраці з Європей-
ським союзом, Європейським агентством з безпеки та 
іншими регіональними авіаційними організаціями; 

— забезпечення глобального підходу шляхом реа-
лізації нових стратегій ІКАО по безпеці цивільної  
авіації [7]. 

Було запропоновано нове визначення безпеки 
авіації: «Безпека — такий стан авіаційної системи або 
організації, при якому ризики, пов'язані з авіаційною 
діяльністю, що відноситься до експлуатації повітряних 
суден або безпосередньо забезпечує таку експлуатацію, 
знижені до прийнятного рівня і контролюються» [6].  

Глобальний рівень 
забезпечення 
ICAO (SARPS) 

Регіональний рівень забезпечення 
ECAC, EASA, Eurocontrol … 

Національний рівень забезпечення 
Державні авіаційні влади,  

авіаційні підприємства (авіакомпанії, аеропорти, УВД провайдери,  
організації з ТО, розробники/виробники АТ, логістичні фірми), 

навчальні та наукові організації 
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Рис. 3. Динаміка кількості авіакатастроф з летальними наслідками у період з 1946 по 2017 р. [8] 

 
Відповідно до положень нових стратегій ІКАО по 

безпеці авіації система управління безпекою авіації 
(СУБА) являє собою упорядкований підхід до управ-
ління, що включає: необхідні організаційні структури, 
сфери відповідальності, політику та процедури. Згідно 
з системним підходом до проблем безпеки авіації 
ІСАО, будь-який продукт / послуга, які надаються 
авіаційними організаціями, повинні бути безпечними. 
Для забезпечення цієї мети ІСАО прийняті нові доку-
менти. Широке застосування новітніх проактивних 
методів забезпечило виявлення нових загроз та прове-
дення корекції менеджменту змін до загроз, які були 
визначені в минулому.  

Згідно з новими стратегіями ІКАО, кожна дер-
жава вимагає впровадження системи управління без-
пекою авіації наступними авіаційними організаціями:  
затвердженими навчальними організаціями; експлу- 
атантами літаків або вертольотів; затвердженими орга-
нізаціями з технічного обслуговування; організаціями, 
відповідальними за конструкцію типу або виготов-
лення повітряних суден;  постачальниками обслугову-
вання повітряного руху; експлуатантами сертифікова-
них аеродромів. У сучасних умовах принципового зна-
чення набуває розвиток культури безпеки. Культура 
безпеки — це ряд стійких цінностей і положень, що 
стосуються питань безпеки, які поділяються усіма 
співробітниками на всіх рівнях організації. Це рівень 
інформованості кожного співробітника організації 
щодо можливих ризиків і загроз, що викликаються їх 
діяльністю. Культура безпеки встановлює рамки при-
йнятної поведінки на робочому місці шляхом вве-
дення норм і обмежень. Вона забезпечує основу для 
прийняття рішень керівниками і персоналом. 

Одним із ефективних інструментів впровадження 
системного підходу до проблем безпеки авіації є Гло-
бальний план забезпечення безпеки польотів (ГПЗБП) 
(Doc 10004) — директивний документ високого рівня з 
питань стратегії, планування та впровадження, роз- 
роблений одночасно з Глобальним аеронавігаційним 
планом (Doc 9750) [4; 8]. 

Глобальний план забезпечення безпеки польотів 
і Глобальний аеронавігаційний плани координують 
міжнародні, регіональні і національні ініціативи щодо 
системного розвитку міжнародної цивільної авіації. 
Глобальний план забезпечення безпеки польотів спря-
мовано на: 

— впровадження ефективних систем контролю за 
забезпеченням безпеки польотів; 

— реалізацію державних програм з безпеки польо-
тів; 

— розробку вдосконалених систем контролю за 
забезпеченням безпеки польотів, включаючи випе- 
реджаюче управління ризиками [4]. 

Основною метою Глобального плану забезпе-
чення безпеки польотів є узгоджена розробка регіо- 
нальних і державних планів забезпечення безпеки по-
льотів. Він спрямований на надання допомоги держа-
вам і регіонам при здійсненні ними політики, плану-
вання та впровадження в сфері безпеки польотів. По-
стійне підвищення рівня безпеки польотів, досяга-
ється за допомогою: 

— розробки глобальних стратегій, які містяться в 
Глобальному плані забезпечення безпеки польотів  
і Глобальному аеронавігаційному плані; 

— розробки та оновлення Стандартів та Рекомен-
дованої Практики (SARPS) і Правил аеронавігацій-
ного обслуговування (PANS); 

— моніторингу тенденцій і показників безпеки 
польотів; 

— впровадження цільових програм забезпечення 
безпеки польотів для усунення недоліків в цій сфері  
й інфраструктурних недоліків; 

— ефективного реагування на порушення роботи 
авіаційної системи, обумовлені стихійними лихами, 
конфліктами або іншими причинами [4]. 

Впровадження Глобального плану забезпечення 
безпеки польотів державам слід здійснювати, спираю-
чись на основоположні системи національного конт-
ролю за забезпеченням безпеки польотів. У рамках 
Глобального плану забезпечення безпеки польотів з 
метою надання плану дій з світового авіаційного спів-
товариства запропоновано Глобальну дорожню карту 
забезпечення безпеки польотів. Координації дій різних 
авіаційних країн дозволить координувати дії і виправ-
ляти невідповідності і уникати дублювання зусиль. 

Регіональний рівень управління безпекою авіації. 
Європейське агентство з безпеки авіації (EASA), дер-
жави-члени, Європейська комісія, Повноважний ор-
ган з нагляду за продуктивністю аеронавігації ЄС і Єв-
роконтроль спільно розробили Європейську програму 
безпеки авіації (EASP) [10]. 
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Європейська програма безпеки авіації (EASP) 
сприяє державам-членам у виконанні своїх юридич-
них зобов'язань і сприяє подальшому підвищенню  
рівня безпеки. Був зроблений висновок про те, що ряд 
систем, прийнятих в Європейському Союзі, потребу-
ють подальшого вдосконалення в частині вимог і 
принципів управління безпекою авіації. Внаслідок  
розподілу ролей між ЄС і державами-членами (який 
встановлено в основних правилах EASA) виникає на-
гальна потреба для держав-членів працювати спільно 
з EASA з метою комплексної реалізації державних 
програм з безпеки авіації (SSP).  

При цьому визнано, що розробка програми з без-
пеки авіації в ЄС (тобто EASP) є найбільш ефектив-
ним засобом виконання цих обов'язків і підтримки 
членів ЄС, а також асоційованих держав при розробці 
та реалізації їх власних програм з безпеки авіації. 

Запропонований підхід до європейської безпеки 
авіації ґрунтується на трьох елементах: 

 Політичні цілі державної влади (Стратегія).
Стратегічні елементи прописані Європейською комі-
сією спільно з Радою Європи та Європейським парла-
ментом. 

 Інтегрований набір правил і заходів, спрямованих
на підвищення безпеки (удосконалення програми). Євро-
пейська програма безпеки авіації (EASP) відповідає 
глобальній програмі безпеки авіації, яка розроблена 
ІСАО. 

 «Європейський план безпеки авіації (EPAS)». Для
досягнення високого рівня безпеки необхідно прово-
дити оцінку безпеки і складати відповідний план дій. 
Цей План по забезпеченню безпеки, який має назву 
«Європейський план безпеки авіації (EPAS)» оновлю-
ється щороку [11]. 

Трьома ключовими категоріями питань, що роз- 
глядаються в Європейському плані з безпеки авіації 
(EPAS) є: 

 Системні питання: системні проблеми, які
впливають на авіацію в цілому і відіграють певну роль 
у разі аварій та інцидентів. Оскільки вони лежать в ос-
нові питань експлуатації, поліпшення можуть мати не-
явний вплив на особливості експлуатації. Приклад си-
стемного питання: потенційні загрози можуть виник-
нути, якщо завдання і обов'язки не належним чином 
розподілені серед персоналу аеропорту. 

 Питання експлуатації: питання, тісно пов'язані
з подіями, задокументованими в процесі експлуатації 
і виявленими за допомогою аналізу даних. Приклади 
питань по експлуатації: велика кількість авіаційних 
подій та серйозних інцидентів при пересуванні повіт-
ряного судна ПС по злітно-посадковій смузі. 

 Нові виклики: проблеми, які очікуються або пе-
редбачаються в майбутньому. Приклад нової про-
блеми: нові загрози кібербезпеки аеропорту. 

Ці дії включають в себе: 
— розробку нового або внесення змін до чинного 

законодавства; 
— посилену діяльність по здійсненню нагляду за 

безпекою авіації; 
— просування питань безпеки авіації; 
— початок досліджень або вивчень у даній сфері. 
Наведемо найбільш важливі напрямки авіаційної 

діяльності та проблемні види авіаційних операцій, які 
регулюються в Європейському плані з безпеки авіації 
(EPAS): 

 Управління безпекою. Систематичне і проактивне
управління безпекою дозволяє повноважним органам 
і організаціям усувати потенційні загрози щодо ви- 
никнення авіаційних подій, як зазначено у Додатку 19 
до Чиказької Конвенції.  

 Відстеження ПС, аварійно-рятувальні роботи та
розслідування авіаційних подій. Необхідне подальше 
вдосконалення систем збору польотних даних з метою 
підтримки досліджень з безпеки. 

 Безпека операцій на злітно-посадковій смузі ЗПС.
Виїзду за межі ЗПС часто передує невідповідний 
прийнятим нормам контакт з ВПП. Він являє собою 
найбільш критичну зону ризику для авіаційних подій 
з не летальним результатом в державах-членах EASA. 
Несанкціоновані виїзди на ЗПС є шостою найбільш 
частою причиною всіх авіаційних подій та серйозних 
інцидентів. Найбільш поширеними порушеннями при 
зіткненні з ЗПС є втрата управління на землі; швидка 
або повільна посадка; посадка в умовах сильного біч-
ного вітру; перерваний зліт на високій швидкості; ін-
циденти через поломку шасі ПС. 

 Безпека наземних операцій. Безпека наземних
операцій включає в себе як зіткнення на землі, так  
і наземне обслуговування. Випадки, пов'язані з назем-
ним обслуговуванням є четвертою найбільш частою 
причиною авіаційних подій з летальним результатом. 
Вони також завдають значної шкоди повітряним суд-
нам і обладнанню. Найбільш поширеними порушен-
нями при наземних операціях є недозволений виїзд / 
вихід на доріжки для руління повітряних суден чи 
ЗПС; уникнення маневрування при рулінні, зіткнення 
повітряних суден і зіткнення з повітряними суднами.  

 Нові вироби, системи, технології та види діяль-
ності. У наступні роки нормативні оновлення будуть 
необхідні для контролю за впровадженням нової тех-
ніки, систем, технологій, видів діяльності і попере-
дження, пов'язаних з ними тенденцій, а також з метою 
зниження ризиків безпеки авіації [11]. 

Теоретичні засади та методологія стратегічного 
управління безпекою авіаційної галузі в умовах сталого 
розвитку національної економіки. Авіаційна галузь є 
складовою транспортного комплексу України, якій є 
важливою складовою у структурі економіки країни та 
сполучною ланкою між всіма складовими економічної 
безпеки для забезпечення базових умов життєдіяльно-
сті та розвитку держави і суспільства. Економічна без-
пека (ЕкБ) країни є інтегральною характеристикою 
комплексу взаємопов’язаних структурних складових 
безпеки, які відображають функціонування окремих 
сфер економіки: макроекономічної, інвестиційної, 
інноваційної, фінансової, соціальної, зовнішньоеко-
номічної, енергетичної, продовольчої, демографічної, 
екологічної (використовується біля 100 індикаторів). 
Цей перелік може доповнюватись або уточнюватись як 
за складовими, так і за окремими індикаторами кож-
ної з них. У свою чергу ЕкБ є підсистемою системи 
вищого рівня — національної безпеки. Це підтверджує 
складність і багатогранність поняття «економічна без-
пека». 

Отже, економічна безпека країни — найважливіша 
складова національної безпеки, яка є її стрижнем, тобто 
основою системи забезпечення національної безпеки. У 
класичному розумінні економіку країни слід розгля-
дати у контексті сталого розвитку, якій передбачає три 
традиційні складові: економічну, соціальну та екологічну. 
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На жаль, новий Закон «Про національну безпеку 
України» [20] має суттєвий перекіс у бік сфери без-
пеки і оборони з нехтуванням всіх інших найважливі-
ших сфер безпеки (економічна, соціальна, екологіч-
на), які є першорядними за важливістю та у Законі 
принизливо віднесені до інших. Головною тезою но-
вого Закону про національну безпеку України є забез-
печення ефективного функціонування сектору без-
пеки і оборони, який є основою системи забезпечення 
національної безпеки — насправді він є похідною від 
економічної та соціальної безпеки. Якщо не буде за-
безпечена економічна безпека, то звідки візьмуться 
гроші для забезпечення сфери безпеки і оборони? 

Стратегічне бачення сталого розвитку передбачає 
спочатку визначення: на якій відстані від сталого роз-
витку знаходяться його складові, а потім — застосову-
вати теоретичні підходи до обґрунтування стратегічних 
орієнтирів досягнення сталого розвитку. Відомі під-
ходи класичного прогнозування динаміки інтеграль-
них індексів за допомогою поліномів або регресійних 
рівнянь дискредитують взагалі економіко-математич-
не моделювання та вихолощують складність такого ба-
гатовимірного поняття як сталий розвиток або без-
пека. Цілком очевидно, що класичні методи прогно-
зування тут недоречні. По-перше, прогнозування дає 
продовження існуючих тенденцій на майбутнє, що у 
більшості випадків не виконується; по-друге, прогно-
зування завжди містить помилку; по-третє, нам необ-
хідно знати, як повинні змінюватись складові та інди-
катори складових безпеки для досягнення бажаного 
стану розвитку? Потрібні інші підходи. 

Більшість існуючих в Україні стратегій соціально-
економічного розвитку визначають основні напрями 
та пріоритети реалізації через декларування необхід-
них заходів на кшталт: забезпечення, підвищення, ство-
рення, формування, оновлення, упровадження, удоскона-
лення, залучення, розроблення та ін. Між тим встанов-
лення пріоритетних напрямів таких стратегій не забез-
печує здійснення очікуваної цілеспрямованої політики 
держави, тому що не дає чітких, конкретних результа-
тів дії — кількісних стратегічних орієнтирів індикато-
рів, моніторинг яких дозволив би контролювати про-
цес розвитку цих напрямів. Іншими словами, визна-
чення напрямів та пріоритетів модернізації є умовою 
необхідною, але недостатньою. 

Для вирішення цих питань застосовується універ-
сальна методологія ідентифікації та стратегування у 
сфері національної та економічної безпеки [3], що  
розроблена в ІЕП НАН України. Вона дозволяє по- 
рівнювати індикатори різних сфер безпеки та науково 
обґрунтовувати стратегічні сценарії безпекового роз-
витку. Запропонована методологія є універсальною та 
цілком підходить для авіаційної галузі. Основою мето-
дології є концепція сталого розвитку з позицій безпеки, 
що базується на трьох китах: прикладна теорія систем; 
теорія управління та економічна кібернетика. 

Отже, КОНЦЕПЦІЯ — управлінська конструкція, 
що містить загальне системне уявлення щодо шляхів пе-
реходу від поточного положення об'єкта управління до 
бажаного та включає такі етапи: 

— визначення структури; 
— визначення меж безпечного існування; 
— ідентифікація рівня безпеки; 
— визначення дисбалансів, переліку та вагомості 

впливу загроз; 

— цілеполягання та стратегування національної 
(економічної)безпеки; 

— розроблення інституційних заходів. 
Визначення структури передбачає деталізацію 

складових та їх індикаторів, формування динаміки ін-
дикаторів та їх приналежності до стимуляторів (збіль-
шення яких бажано), або до дестимуляторів (змен-
шення яких бажано). 

Визначення меж безпечного існування передбачає 
визначення вектору порогових значень: нижнього та 
верхнього критичного, порогового та оптимального 
значень кожного індикатора, без знання яких немож-
ливим є захист життєво важливих інтересів об’єкту 
безпеки. Пара оптимальних значень визначають «го-
меостатичне плато», у межах якого існують найкращі 
умови функціонування системи та від’ємний зворот-
ній зв'язок. Для визначення вектору порогових зна-
чень існує низка методів, серед яких найбільш універ-
сальним та доступним є метод «t-критерію», який по-
лягає у побудові для заданої вибірки функції щільності 
ймовірності з розрахунком статистичних характерис-
тик: математичного очікування, середньоквадратич-
ного відхилення та коефіцієнта асиметрії. З усього роз-
маїття видів функції щільності ймовірності всіх інди-
каторів можна виділити типи з характерним законом 
розподілу: нормальним, логнормальним та експоненціаль-
ним, для яких визначено формули розрахунку вектору 
порогових значень. Визначення вектору порогових 
значень аналогічно конструюванню гіпотетичної кра-
їни, регіону, виду діяльності або підприємства з най-
кращими характеристиками, які можуть бути взірцем. 

Ідентифікація рівня безпеки передбачає інтегра-
льне оцінювання рівня безпеки порівняно з інтеграль-
ними пороговими значеннями та включає: вибір фор-
ми інтегрального індексу (мультиплікативна), норму-
вання індикаторів та порогових значень (комбінова-
ний метод), визначення динамічних вагових коефіці- 
єнтів (за методом «Головних компонент» та методом 
«Ковзної матриці»).  

Таким чином, «…Порівняння інтегральних індексів 
складових сталого розвитку з інтегральними пороговими 
значеннями переводить поняття «розвиток» в поняття 
«безпека» [3, c. 7].  

Визначення дисбалансів, переліку та вагомості 
впливу загроз. Використовуючи отриману динаміку ін-
тегральних індексів складових безпеки та інтегральні 
порогові значення, можна обчислити відхилення інте-
гральних індексів від їх середніх оптимальних значень, 
які можна вважати критеріями досягнення сталого  
розвитку, що засвідчує диспропорційність їхнього  
розвитку та визначає перелік загроз. Вагомість їхнього 
впливу характеризується коефіцієнтами еластичності. 

Цілеполягання та стратегування рівня безпеки. 
Співставлення інтегрального індексу безпеки з інте- 
гральними пороговими значеннями дає можливість 
визначити стратегічні сценарії, тобто, чого ми праг-
немо у визначений часовий період. Отже, на противагу 
принципу класичних методів прогнозування «минуле 
визначає майбутнє», застосовується інший принцип: 
«майбутнє визначається траєкторією в майбутнє». 
Стратегування передбачає вирішення задачі послідов-
ної декомпозиції інтегральних індексів, тобто завдан-
ня синтезу необхідних значень складових та їх індика-
торів для знаходження інтегрального індексу у заданих 
межах шляхом вирішення зворотної задачі за допомо-
гою адаптивних методів регулювання з теорії управ- 
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ління. Використовуючи формули нормування для сти-
муляторів та дестимуляторів у зворотному порядку, 
отримаємо науково обґрунтовані стратегічні значення 
макропоказників в природних одиницях виміру та  
маємо можливість їхнього порівняння за різними сце-
наріями розвитку. 

Розроблення інституційних заходів базується на 
аналізі існуючих загроз та передбачає: програмування 
і планування політики, наукові розробки, міжнародні 
правові інструменти, інформаційне забезпечення, по-
силення ролі основних груп населення та ін.  

Безпека авіації є важливою складовою концепції 
загальної національної безпеки, системи забезпечення 
особистої безпеки, безпеки суспільства та безпеки на 
транспорті від зовнішніх та внутрішніх загроз. Значення 
авіаційної галузі для комплексної національної еконо-
мічної безпеки важко переоцінити. Як вже зазнача-
лось, глобальний план забезпечення безпеки авіації на 
2020-2022 роки визначає головні пріоритети розвитку 
авіації та сприяє сталому розвитку держав. Реалізація 
цих положень проводиться на національному рівні 
всіх 193 країн членів ІКАО. Серед новітніх викликів 
сьогодення, які постають перед національною авіа-
цією, можливо визначити динамічне зростання обсягів 
авіаційних перевезень в Україні та світі, розвиток і ви-
користання безпілотних авіаційних систем, польоти 
цивільної авіації у зонах військових конфліктів, забез-
печення кібербезпеки. Дієвою відповіддю на виклики 
сьогодення є рішення 40 сесії Асамблеї ІКАО та впро-
вадження стратегій «No Country Left Behind» і «Aviation 
Uniting People of the World». Системний підхід до управ-
ління безпекою авіації полягає у розвитку дієвої взає-
модії держави і галузі (експлуатантів літаків і гелікоп-
терів, затверджених організацій з технічного обслуго-
вування; організацій, відповідальних за конструкцію 
типу або виготовлення повітряних суден та двигунів, 
затверджених навчальних центрів, постачальників об-
слуговування повітряного руху і експлуатантів аеро- 
дромів).  

Стратегічне управління безпекою авіаційної га-
лузі в умовах сталого розвитку національної економіки 
включає в себе наступні три складові, які інтегруються 
з метою вирішення комплексної задачі забезпечення 
безпеки авіації:  

 економічна та технологічна складова (плану-
вання економічного розвитку авіації, авіаційна інфра-
структура, економічна безпека, авіаційна безпека);  

 соціальна складова (можливості освіти, основні
послуги, здоров’я та гуманітарна допомога, підви-
щення якості життя); 

 екологічна складова (протидія змінам клімату
(CORSIA), авіаційний шум та емісія CO2, NOx…, еко-
логічні технології та експлуатація, екологічне авіа-
ційне паливо). 

Стратегічне управління безпекою авіаційної га-
лузі в умовах сталого розвитку національної економіки 
полягає у застосуванні інтегрованої системи упереджу-
вального управління ризиками у вирішенні задач за-
безпечення безпеки авіації, безпечного з’єднання людей 
та бізнесу та екологічної безпеки. 

Можливості авіаційної освіти. Пріоритетне зна-
чення у вирішенні задач забезпечення безпеки авіації, 
безпечного з’єднання людей та бізнесу, екологічної 
безпеки має розвиток авіаційної освіти. У той же час, 
існуюча, а головне, прогнозована пропускна спро- 
можність авіаційних навчально-тренувальних центрів 

є далекою від попиту на навчання перерахованих авіа-
ційних фахівців. Однак потреби авіаційного сектору 
не зупиняються тільки на авіаційному персоналі — кі-
бербезпека, екобезпека, біотехнології (наприклад, для 
виробництва біопалив), економіка та менеджмент, 
міжнародне авіаційне право також потребують про- 
фільних фахівців найвищої кваліфікації. Візитівкою 
міжнародної авіаційної освіти у період глобалізації є 
мультидисциплінарність. При цьому створюється по- 
треба у підготовці 50-60 млн фахівців суміжних еконо-
мічних секторів (induced and catalytic business), які 
пов’язані з діяльністю авіаційного сектору. І майже 
весь цей перелік можна знайти в назвах спеціально-
стей, за якими навчаються студенти НАУ сьогодні. 
Якщо подивитися ще далі — перспективи розвитку га-
лузі глобально вказують на відчутне зростання потреб 
як в новій техніці, так і в авіаційному персоналі, а осо-
бливо в каталітичному зростанні суміжних секторів, 
особливо — туризму та логістики [17]. Однією з відпо-
відей на ці виклики є відкриття у Національному авіа-
ційному університеті підготовки за спільною новою 
спеціальністю «Авіаційна логістика», яка має велике 
значення для забезпечення безпеки та ефективності 
світової галузі цивільної авіації. До співпраці залуча-
ються провідні транспортні університети США, Вели-
кобританії, Франції, Польщі, Словакії та інших країн. 

Слід підкреслити, що вищі навчальні та науково-
дослідні установи відіграють важливу роль у розробці 
навчальних програм, технологій та правил. Національ-
ний авіаційний університет та Інститут економіки 
промисловості НАН України приділяють особливу 
увагу безпеці авіації і багато років розвивають наукову 
і освітню діяльність у цій сфері. Їх співпраця відіграє 
важливу роль у підвищенні рівня безпеки авіаційного 
транспорту. 

Критичні елементи національного контролю за за-
безпеченням безпеки авіації (КЕ) ICAO. Результатами 
стратегічного управління безпекою авіаційної галузі в 
умовах сталого розвитку національної економіки є до-
сягнення державою високих показників реалізації  
8 критичних елементів (КЕ) системи державного кон-
тролю за безпекою авіації, а саме: 

КЕ 1. Основне авіаційне законодавство. 
КЕ 2. Конкретні нормативні акти з питань екс-

плуатації. 
КЕ 3. Державна система цивільної авіації і дер- 

жавні функції контролю за забезпеченням безпеки  
авіації. 

КЕ 4. Кваліфікація і підготовка персоналу. 
КЕ 5. Технічний інструктивний матеріал, інстру-

менти і надання інформації з точки зору безпеки  
авіації. 

КЕ 6. Зобов'язання з видачі свідоцтв, сертифіка-
ції, санкціонування та утвердження. 

КЕ 7. Зобов'язання по здійсненню нагляду. 
КЕ 8. Розв'язання проблем безпеки авіації. 
Це є підґрунтям для підтримки державою задо- 

вільного рівня безпеки авіації.  
Висновки. Отже, виходячи з вищезазначеного, 

можливо зробити такі висновки: 
1. Для стратегічного управління безпекою авіа-

ційної галузі в умовах сталого розвитку національної 
економіки розроблено структурно-функціональну схе-
му інтегрованої системи ідентифікації та нейтралізації 
загроз, упереджувального управління ризиками у ви-
рішенні задач забезпечення безпеки авіації, безпеч- 
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ного з’єднання людей та бізнесу та екологічної без-
пеки (далі Функціональна схема). 

2. Особливу увагу з боку авторів приділено визна-
ченню та актуалізації ролі цивільної авіації у досяг-
ненні Стратегічних цілей Організації Об'єднаних На-
цій (ООН), які заявлені у Порядку денному сталого  
розвитку до 2030 року. 

3. Функціональну схему збудовано з використан-
ням ієрархічного підходу, де стратегічне управління 
безпекою авіаційної галузі у контексті забезпечення 
сталого розвитку національної економіки розгляда-
ється у нерозривному зв’язку з вимогами вищих (гло-
бального та регіонального) ієрархічних рівнів. 

4. Результатами стратегічного управління безпе-
кою авіаційної галузі в умовах сталого розвитку на- 
ціональної економіки є досягнення державою високих 
показників реалізації 8 критичних елементів (КЕ) си-
стеми державного контролю за безпекою авіації, що є 
підґрунтям для підтримки державою задовільного  
рівня безпеки авіації.  

5. Для ідентифікації та стратегування рівня без-
пеки авіаційної галузі, своєчасного виявлення та ней-
тралізації загроз та управління ризиками обрана най-
сучасніша методологія ІЕП НАН України, яка є уні-
версальною, базується на прикладний теорії систем, 
теорії управління, економічній кібернетиці та дозво-
ляє отримати динаміку інтегральних індексів складо-
вих безпеки авіаційної галузі, що може слугувати най-
кращим індикатором ефективності здійснюваних захо-
дів безпеки. Замість класичних методів прогнозування 
стратегічних сценаріїв розвитку авіаційної галузі, що 
використовують принцип «минуле визначає майбутнє», 
пропонується застосовувати адаптивні методи регулю-
вання з теорії управління, що засновані на принципі 
«майбутнє визначається траєкторією в майбутнє».  

6. Плідна співпраця провідних авіаційних універ-
ситетів та науково-дослідних установ, якими є Націо-
нальний авіаційний університет та Інститут економіки 
промисловості НАН України допомагають сформулю-
вати рекомендації щодо трьох рівнів регулювання га-
лузі цивільної авіації: 

— для глобального рівня — це розробка міжна- 
родних стандартів і рекомендацій у сфері авіації та об-
мін передовим досвідом; 

— для регіонального рівня — це рекомендації 
щодо адаптації стандартів до регіональних особливос-
тей та вимог; 

—  для національного рівня — це стратегічне уп-
равління безпекою авіаційної галузі в умовах сталого 
розвитку, безпосереднє впровадження глобальних і ре-
гіональних стандартів у процесі підготовки нової гене-
рації авіаційних спеціалістів, а також розвиток новіт-
ніх інноваційних напрямів підготовки суміжних еко-
номічних секторів.  

7. Науково-інноваційна діяльність університетів 
та науково-дослідних установ спрямована на впрова-
дження інноваційних технологій у сфері авіаційного 
транспорту, а підготовка висококваліфікованих фахів-
ців є основою для його подальшого розвитку. 
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МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ РОЗРОБКОЮ  
СТРАТЕГІЇ ДУХОВНО-НООСФЕРО-СТАЛОГО  

ГОСПОДАРСЬКОГО АНТИКРИЗОВОГО РОЗВИТКУ 
 
Актуальність проблеми. Зараз Україна перебуває в 

надто скрутному соціально-економічному стані. В ній 
панує кліпто-фінансово-олігархічна економіка, а кра-
їна досі не досягла рівня 1990 р. по ВВП, погіршилася 
структура її економіки і промисловості, суттєво звер-
нута соціальна сфера, деградували освіта, наука, охо-
рона здоров’я, різко зросла злочинність [1, c. 22]. 
Криза суспільної системи, яка особливо поглиблю-
ється в останні кілька років, потребує розробки но- 
вої наукової антикризової стратегії національного  
відродження. Офіційні документи щодо стратегії від-
родження, з одного боку, не відображають цілісну ре-
альність національної системи господарювання; з ін-
шого боку, практично не розробляються й не реалізо-
вуються комплексні соціально-економічні програми у 
зв’язку з швидкоплинною зміною урядів, які неспро-
можні вести послідовну політику задля продуктивних 
соціально-економічних перетворень. Чи не найголов-
нішою причиною такої ситуації є те, що «перевірку на 
істинність нинішня українська еліта не пройшла, а 
отже, її роль як організатора розвитку та майбутнього 
процвітання країни і зростання добробуту народу опи-
нилася під великим знаком питання» [2, с. 20].   

У методологічному плані надзвичайно важливим 
є усвідомлення суті сучасної глобальної та національ-
ної кризи, яка традиційно сприймається як фінан-
сово-економічна та соціальна. Проте видатні мисли-
телі сучасності досить однозначно довели, що її ос- 
новною причиною є духовний занепад людства, дегра-
дація цілісної людяної свідомості на основі розвитку од-
нобічного логіко-кількісного інтелекту, втрата мораль-
нісних цінностей та відповідальності людини за ство-
рення штучного технісного світу, наростання недовіри 
до інституцій. Все це говорить про неспроможність 
кваліфіковано і компетентно забезпечити пошук шля-
хів та механізмів подолання сучасної глобальної 
кризи.  

Аналіз останніх наукових досліджень. У таких умо-
вах первинним завданням виживання людини і люд- 
ства стає необхідність кардинальної зміни світобачення, 
яке б виходило з цінностей життя, миру, достоїнства 
людини, довіри та гармонізації відносин між людьми  
і між людиною та Природою. Сьогодні йде мова про 
те, що цільова, насамперед суто економічна — при- 
буткова, спрямованість людської діяльності є голов-
ною рушійною силою розширення загальної кризиво-
сті, коли кількісні показники росту явно затьмарюють 
потреби якісного оновлення життєдіяльності людства. 
Якщо говорити науковою мовою, то ця кардинальна 
зміна світогляду полягає в переході від цільової до цін-
нісної раціональності, коли саме глибинні духовно-мо-
ральнісні цінності повинні задавати вектор антикризо- 

вого мислення, формат усіх управлінських рішень і 
поле практичних дій по реформуванню національної 
та глобальної системи господарювання. По суті мова 
йде про те, щоб сучасна людина залишалася у своїй 
життєдіяльності саме людиною, а не перетворювалася в 
звіролюдину чи постлюдину, яка не має і навіть не на-
магається діяти в ціннісному полі людяності. Єдина три-
іпостасна — духовно-біо-соціальна природа людини 
про-являється цілісно лише тоді, коли духовна іпостась 
є тим запліднюючим глибинним уномом людяності, 
який висхідно задає якості, здібності та внутрішні мо-
тиви саме людини, що повинні розгортатися в процесі 
цілісної господарської життєдіяльності кожного. В 
цьому плані «зараз вкрай необхідним стає зміщення 
акцентів у методології вітчизняних та практичних  
розробок убік цілісного, ціннісно-орієнтованого, гу-
маністичного пізнання, де людина розглядається як 
цілісна духовно-біо-соціальна істота, як особистість. 
Тобто духовна складова життєдіяльності людини стає 
джерелом створення господарства» [2, с. 56] як ціліс-
ної сфери життєвідправлення кожної свободо-відпові-
дальної творчої особистості. 

З огляду на актуальні проблеми сучасного стану 
національного господарства, які породили некомп- 
лексна соціально-економічна політика уряду, що при-
вела до процесів деіндустріалізації і зубожіння більшо-
сті українців, не просто доцільно, а необхідно розроб-
ляти нову парадигму духовно-ноосферо-сталого роз- 
витку. Її слід характеризувати як основну національну 
стратегему, спрямовану на свободо-відповідальне і 
партнерсько-відроджувальне господарське реформу-
вання України. Розробка та реалізація такої парадигми 
має великий потенційний шанс для відродження насам-
перед розваленої національної системи господарства 
тому, що в країні, з одного боку, є соціальна пам’ять 
про різноманітні форми необхідних для господар-
ського розвитку основних трендів: ціннісної конку-
рентоспроможності, довіри, широкого соціального 
партнерства та особистої й соціальної відповідально-
сті. Вони фундаментально закладені у традиційній  
ментальності українського народу, хоча в останні де-
сятиріччя умови для укріплення цих трендів значно 
звузилися. З іншого боку, вітчизняні вчені-економісти 
почали формувати нову людиномірну економічну науку, 
де цілісна особистість розглядається як базовий сво-
бодо-відповідальний творчий суб’єкт господарських 
перетворень. Аналізу цих проблем присвячені наукові 
праці вітчизняних вчених О. Амоші, Н. Брюховецької, 
І. Булєєва, Г. Задорожного, Ю. Залознової, О. Новіко-
вої, Г. Пилипенко, Г. Скляра, В. Тарасевича, Л. Яко-
венко та інших.  
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Мета статті полягає у розвитку методологічних 
засад управління стратегією духовно-ноосферо-ста-
лого господарського антикризового розвитку в фор-
маті нової людиномірної науки, де триіпостасна  
духовно-біо-соціальна природа людини визначає «ко-
ридор» життєво-необхідних людяних господарських 
антикризових трансформацій заради виживання.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Тради-
ційно майже вся суспільствознавча наука досі займа-
ється насамперед аналізом соціальної складової біосоці-
альної сутності людини. Проте все ж доводиться кон- 
статувати, що традиційне визначення соціального, яка 
включає все, що не є біологічним, є досить однобічною 
й поки непереборною межею спрощення розуміння 
цілісності реальності, в тому числі й людини-особис-
тості. Тільки коли ми ставимо запитання щодо того, 
чим визначається суто соціальне як взаємодія лю-
дей? — починаємо розуміти нейтральність соціальності 
як взаємодії індивідів, бо остання може мати цілком 
протилежне спрямування: як задля блага людини, так 
їй у зло. Є взаємодії благісні, спрямовані на задово-
лення потреб самопізнання і самореалізації особис-
тості, яка є головною цінністю у людському, людя-
ному суспільстві; а є взаємодії, коли діяльність лю-
дини спрямована на завдавання шкоди самій людині 
та Природі, як то: атомна зброя, виробництво нарко-
тиків, алкоголю та т.п.  

Це говорить про те, що вченим необхідно розу-
міти, що глибше соціального існує сутнісна, визнача-
льна внутрішня сфера духовно-моральнісних цінностей  
і мотивів, які повинні «задавати» якісний коридор ді-
яльності для усіх суб’єктів господарювання. Соціальне 
як взаємодія є в основному наслідком зовнішнього  
відображенням того, що відбувається в душі людини, 
які цінності, мотиви, орієнтири й устремління там ви-
рують, чим керується людина при ідеальній побудові 
майбутніх образів й проєктів та на що саме спрямовані 
її дії та взаємодії при об’єктивації своїх внутрішніх об-
разів і побудов у феноменальному світі. Тому перед 
людиною постає досить чітке завдання пізнання свого 
внутрішнього духовного світу, який певним чином ко-
дує інакше можливе спершу у духовно-ідеальній пло-
щині, а потім намагається створювати його через свою 
творчу діяльність у процесі господарської об’єктивації. 
При правильному розумінні внутрішнього духовного 
світу і свідомій реалізації такого розуміння відбува-
ється процес одухотворення, олюднення дійсності, що 
сьогодні в глобальному кризовому світі стає рівно- 
значним виживанню і спасінню людства, а також охо-
роні Природи як необхідного середовища для життє-
устрою людини.  

У цьому сенсі необхідним стає розуміння того, 
що сучасна людина не має права задовольнятися яки-
мось однобічним, однорівневим, однолінійним бачен-
ням понадскладної реальності, яке досі за інерцією 
пропонує механіко-матеріалістично налаштована тра-
диційна наука з її догматичним викривленим методом 
діалектики. Науковий погляд і наукова трактовка досі 
в основному ігнорує все те, що знаходиться в сфері 
духу, духовності, тобто те, що не вловлюється фізич-
ними пристроями та інструментами, а також поки  
що не підлягає науковим експериментам. Діалектика  
ігнорує основоположний духовний світ людини, її гли-
бинну духовну специфіку. Слід погодитися з проро-
чими словами П. Флоренського, що «науковий світо-
гляд і якісно і кількісно втратив той основний масш- 

таб, яким визначаються усі інші наші масштаби: саму 
людину» [3, с. 344]. Досить важливим дороговказом за-
раз стають слова М. Хоркхаймера: «Інструментальний 
характер мислення у проведенні реформ не може бути 
критерієм істини» [4, с. 102] (виділено нами — О. З.). 

Як показав аналіз новітнього періоду ринкових 
перетворень, спостерігається досить висока нездат-
ність сучасної еліти відтворювати і розподіляти необ-
хідний мінімум ресурсів з точки зору досягнутих сус-
пільством потреб. Зберігається інверсійно-катастро- 
фічний шлях вирішення гострих суспільних проблем, 
бо схематично-спрощений світогляд вчених і політи-
ків носить абстрактно-ліберальний характер. І подо-
лання такого стану вимагає насамперед кардинальної 
зміни світорозуміння, коли рефлексія повинна підня-
тися на вищий щабель осмислення кризової дійсності, 
мати спрямування не сліпого копіювання і на- 
садження запозичених іноземних інститутів, а поглиб-
леного аналізу причин того, що відбувається у сфері 
національного господарства. Така нова цілісна рефлек-
сія повинна відкрити шлях творчому господарському 
процесу народу. Вона неодмінно повинна супроводжу-
ватися зростанням відповідальності за долю нації у 
світі, що постійно змінюється.  

Проте, ставлячи як вищий науковий ідеал навіть 
природничих наук пізнання цілісного світу перед лю-
диною, яка навіть вважає себе лише науковцем, неми-
нуче постає вимога «прийняти єдність науки і духов-
ності» [5, с. 307], змінити координати мислення і сві-
тобачення. Зміст сучасної рефлексії вже не може не 
опиратися на розуміння провідної ролі духовності в 
протикризових господарських перетвореннях. Якщо 
не приймається до уваги наявність духовного світу, то 
годі й говорити про цілісність реальності, про її син- 
кретичні витоки, потенційну духовно-ідеально-інфор-
маційну матрицю розгортання життя. В цьому сенсі 
новим головним й цілісно-істинним методом світо- 
пізнання стає триалектика [6], яка дозволяє досліджу-
вати єдину триіпостасну — духовно-біо-соціальну при-
роду людини, коли до розуміння геному (біологічне)  
і мемону (соціокультурне) з необхідністю додається 
уном (власне людське, людяне) [7], що виділяє саме 
людський рід із всього живого. Почала формуватися 
нова цілісна людиномірна наука — уноміка [8], яка до-
зволяє досліджувати процес розгортання уному людя-
ності в цілісній господарській життєдіяльності особи-
стості.  

Якщо ж перейти тепер до дослідження більш за-
гальної проблеми виживання людства, то на перший 
план висувається розробка відповідної стратегії госпо-
дарювання, яка б змогла забезпечити розв’язання 
вкрай гострих суперечностей сьогодення в руслі нових 
методологічних засад людино мірної науки, де альфою 
і омегою стають людяні цінності життєдіяльності лю-
дини/людства. Справа в тому, що «неоліберальні ре-
форми, при тверезому розмислі, не привели ні до при-
скорення процесів демократизації (які почалися за- 
довго до неолібералізму…), ні до сталого економічного 
зростання…». Більш того, «якщо скористатися афо- 
ристичним висловом британського економгеографа 
Девіда Харві, постає питання про «порятунок капіта-
лізму від неолібералізму», про стабілізацію і «оцивілі-
зованність» світових ринків» [9].  

У цьому ключі ми перш за все повинні критично 
оцінити ті теорії чи концепції, які зараз на слуху  
і пов’язані з пошуком шляхів подолання сучасної гло- 
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бальної кризи. Це дві сучасні головні концепції госпо-
дарських перетворень: сталого розвитку і ноосфери. 
При цьому зараз більшого практичного значення на-
бувають саме критичні моменти щодо виявлення їх не-
доліків чи шкоди для людини/людства. Це пов’язано з 
тим, що в практичному плані ці дві концепції майже 
не реалізуються, а є здебільшого об’єктом наукових 
дискусій. При цьому ці дві концепції, як показав  
змістовний їх аналіз, висхідно переслідують яскраво 
виражену технократичність суспільного розвитку. Ко-
ротко розкриємо ці концепції у даному аспекті.  

Сталий розвиток почав досліджуватися з початку 
70-х років минулого століття, а з 1992 р. мав стати го-
ловним практичним питанням подальшого планетар-
ного суспільного розвитку, як бачилося тоді, повіст-
кою дня для нового століття. Такий розвиток орієнту-
вався на людину через розв’язання трьох основних 
проблем: екологічної, забезпечення гідних умов життя 
для прийдешніх поколінь, підвищення ролі жінок у су-
спільних перетвореннях. Метою вирішення цих про-
блем мало бути створення умов для справедливого  
розподілу результатів розвитку на засадах економіч-
ного зростання. Проте майже тридцятирічна практика 
намагання забезпечити сталий розвиток у глобальному 
світі поки ще не принесла відчутних позитивних ре-
зультатів: дійсність в основному стала протилежною 
тим надіям, що покладалися на реалізацію стратегії 
сталого розвитку. 0 

Аналіз теорії сталого розвитку показав, що «кон-
цепція сталого розвитку, запропонована на рівні ООН, 
не надала суттєвого впливу на світовий розвиток. На- 
укова основа цієї концепції відсутня. Вчення соціаль-
ного гуманізму створюється дедуктивним методом: від 
загальної теорії соціоприродного розвитку до соціуму 
й людини. Із нього випливає науково обґрунтована 
траєкторія світового розвитку: лібералізм — інтегра-
лізм — соціогуманізм» [10] (виділено нами — О. З.). 
Загальний висновок зводиться до того, що сьогодні «є 
всі підстави вважати домінуючий у світі тип еконо- 
мічного розвитку несталим (unsustainable)» [11] (виді-
лено нами — О. З.). 

Якщо ж критично і сутнісно оцінити головну 
причину провалів цієї стратегії, то можна вказати на 
знецінення духовно-моральнісного світу сучасної лю-
дини, духовну деградацію, різке зниження духовності 
людського суспільства насамперед у розвинених краї-
нах, де егоїстичні корисливі інтереси визначають век-
тор державної суто неоліберальної політики. Це не 
лише протистоїть об’єднанню зусиль заради загаль-
ного виживання, але й посилює досить жорстку кон-
куренцію за ресурси планети. 

Теорія ноосфери, у витоків якої стояли В.  Вернад-
ський та П. Тейяр де Шарден, розроблялася у форматі 
природничої науки, коли наукові знання розглядалися 
як нова геологічна сила для перетворення біосфери у 
ноосферу (сферу розуму), а техніка як втілення науко-
вих знань трактувалася як головний засіб такого пере-
творення. Наука в основному зводилася до розвитку 
інтелекту, а про духовність майже не згадувалося. 
Тому «побудова» ноосфери набула актуальної форми 
техносфери, яка досить швидко підкорила людину, 
зробила її «гвинтиком» у пануючій зараз соціотехніч-
ній системі. Цим самим були штучно створені реальні 
умови для наростання тенденції процесу розлюднення, 
де стали досить вміло і майже повсюдно використову-
ватися технології маніпуляції свідомістю.  

Відносно теорії ноосферизму як певної панацеї 
для побудови щасливого майбутнього людства можна 
сміливо стверджувати, що в останні роки з’явилася  
підстава говорити про ноосферу та ноосферизм як про 
нову утопію. Перед нею уже поклоняються як перед 
новими науковими ідолами. Теперішній ситуації, за 
думкою В. Кутирьова, відповідає новий погляд на ноо-
сферу: «це вчення з самого початку несло в собі еле-
менти утопії, у ньому перепліталися аксіологічні й  
онтологічні підходи без будь-якого їх розрізнення; 
ціннісні характеристики ноогенезу досі є однозначно 
позитивними, що суперечить діалектиці життя; по- 
трібно розрізняти трактовку ноосфери як утопії й ре-
альний стан ноосфери. Одне не повинно закривати ін-
шого» [12, с. 24]. При реалістичному підході стає ціл-
ком зрозуміло, що ноосфера як реальність є штучним 
середовищем, яке подавляє ареал біологічного буття, 
забруднює воду, повітря, сприяє опустошенню ґрунту, 
загальній деградації природного середовища прожи-
вання людей і тварин, що викликає інвалідизацію самої 
людини  [12, с. 25]. Перетворившись у агресивну техно-
сферу, ноосфера поставила у весь зріст проблему спів-
відношення природного і штучного, розв’язання якої 
сьогодні стає вкрай важливою щодо виживання/заги-
белі людства.  

Технократична спрямованість концепцій сталого 
розвитку й ноосферизму не викликає сумнівів. Проте 
автори цих концепцій не хочуть розуміти того, що  
«технологізм зараз зовсім не перемагає, бо він цього 
зробити не може за визначенням, а попросту вбиває 
концептуальну думку. І це ніяка не помилка — це … 
злочин, що зараз твориться! Освічене людство проща-
ється не просто с концептуальною світоглядною дум-
кою, воно прощається уже з думкою взагалі. На місце 
думки приходить проста відбірна когнітивна операція, 
пов’язана з поєднанням-роз’єднанням уже не смислів, 
а інформаційних знаків, що несуть з собою не більш 
ніж «так» або «ні». Математика з інформатикою домо-
глися таки свого: думка зникає в інформаційному 
сум’ятті, а разом з цим анулюються й смисли» [13,  
с. 443-444]. 

За суттю, через процеси технократизму, інформа-
ціоналізму та цифровізації наростає антилюдяність, а 
тому заради життє- і людиноспасіння вони повинні 
бути «поміщені» в коридор духовно-ціннісного смисло-
пошуку й проведення продуктивних для людини  
життєстверджуючих реформ-трансформацій кризової  
дійсності. 

Все це дозволяє стверджувати, що в обох вказа-
них концепціях: сталого розвитку і ноосфери висхідно 
не було закладено розуміння першочерговості духовної 
сфери у цілісній життєдіяльності господарюючої осо- 
бистості, глибоко не усвідомлювалося значення і ролі 
свідомості для цілісного продуктивно-благосного роз-
витку як самої людини, так і суспільства. Розрив між 
матеріальним і духовним світом не міг в кінці кінців 
не вилитися в глобальну кризу існування людства. 
Проте слід чітко розуміти, що саме ті методи діяльно-
сті людини, які ігнорували духовність, спровокували  
і сприяли розростанню та поглибленню глобальної 
кризи. Такі методи не можуть вважатися рятівними 
для людства. Тому виникла настійна необхідність здій-
снювати пошук нових шляхів і способів антикризової 
діяльності, виходячи з триіпостасної духовно-біо-соці-
альної природи людини, коли саме духовність має 
стати головною ланкою ланцюга, зачепившись за яку 
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можна і треба витягувати людство з прірви глобальної 
неоліберальної кризи.     

При цьому ми повинні свідомо віддавати звіт собі 
у тому, що саме духовність визначає статус особистості 
як суб’єкта, який є не просто носієм культури, але й 
ініціатором соціальних новацій, що повинні незмінно 
ґрунтуватися на системі людяних цінностей. «Духов-
ність відображає у ціннісних формах свідомості та  
культури вічні смисложиттєві екзистенційні проблеми 
людини, піднімаючи її над своїми егоїстичними розра-
хунками і частотністями повсякденного життя. Ду- 
ховну культуру наповнюють людські цінності, моральні 
норми, життєві смисли, соціальні ідеали та ідеології, ре-
лігійні погляди. Вона моральнісно окрашена і про- 
низана цінностями. Вона немислима поза суб’єкт-
суб’єктними відносинами, поза спілкуванням. У полі 
культури світ сприймається не сам собою, а у безпо-
середньому зв’язку з суб’єктом та його системою цін-
ностей» [14, с. 166] (виділено нами — О. З.).  

У суто практичному сенсі продуктивні для лю-
дини і Природи господарські трансформації не можуть 
не запліднюватися духовно-культурними цінностями  
і внутрішніми мотивами, які повинні передувати кон-
кретним цілям реформаторських змін. У цьому плані 
настійно необхідно розуміти, що слід «в інтересах  
кожного із нас відшукувати шляхи повернення духов-
ного начала, в наше індивідуальне та суспільне життя, 
яке повинно буде включати не лише теоретичне ви-
знання духовності як життєво важливого боку існу-
вання, але й заохочення і суспільне схвалення тих ви-
дів діяльності, які сприяють розкриттю через пережи-
вання переходу до духовних вимірів дійсності» [15, 
с. 180] (виділено нами — О. З.).  

Тому зараз вкрай важливо не просто насолоджу-
ватися і тішитися з досягнутого досить високого тех-
носного рівня розвитку, який через НБІК-конвер-
генцію та створення штучного інтелекту уможливлює 
перетворення людини в гуманоїдного робота. Людина 
повинна робити все для того, щоб і надалі залишатися 
саме людиною. І це є можливим лише в форматі ду- 
ховно-моральнісного розвитку, коли зміниться ціннісно 
свідомість, коли потенційні коди і зразки людяності 
будуть розгорнуті в повну силу, коли ми як люди зумі-
ємо кардинально змінитися через розуміння того, що 
«свідомість і людська психіка — це щось набагато  
більше, ніж випадкові продукти фізіологічних проце-
сів в мозку; вони представляють собою відображення 
космічного розуму, який пронизує все суще. Ми не 
просто біологічні машини і високорозвинені тварини, 
але й безмежні поля свідомості, що перевершують 
простір та час» [16, с. 41-42]. 

Усе це досить доказово говорить про те, що для 
управління відродженням національної економіки, а 
більш широко — народногосподарського комплексу 
необхідно сформувати цілісну господарську систему, 
яка б забезпечувала досягнення національних інтере-
сів. Для цього необхідно створити відповідну систему 
багаторівневого адаптивного управління, здатну забез-
печувати ієрархічну цілісність господарства країни. 
Проте, слід розуміти, що «в сучасних умовах функціо-
нування глобальних процесів стає практично безглуз-
дим вибудовувати політику національного розвитку у 
концепціях традиційної класичної навіть неокласич-
ної економтеоретичної парадигми розвитку. Необхідні 
нестандартні рішення, які можна знайти у метафізич- 

ній і метапросторовій дослідницькій методології» [17, 
с. 154]. 

Метафізичний формат створення стратегії націо-
нального господарського розвитку вказує на те, що її 
фундамент повинен будуватися на духовно-мораль- 
нісних цінностях, які, в свою чергу, повинні заплід-
нювати цілі такої стратегії. Такий формат є не лише 
необхідним, але і його загальні контури прорисову-
ються тим, що ми вже стали на поріг розробки нової 
парадигми — духовно-ноосферно-сталого розвитку [18], 
розуміння якого дає змогу органічно об’єднати сут- 
нісні моменти концепцій ноосфери і сталого розвитку 
та теорії про триіпостасну — духовно-біо-соціальну 
природу людини. При цьому визначальною фунда- 
ментальною засадою такої парадигми є духовно- 
моральнісні цінності цілісної людської діяльності, а 
практичне розгортання вказаної природи реалізується 
шляхом благосної господарської діяльності як ціліс- 
ної сфери творчо-інноваційного життєстверджуючого 
смислопошуку і самореалізації особистості у процесі 
створення якісно інакше можливого людяного май- 
бутнього.  

Сутність духовно-ноосферо-сталого розвитку мож-
на визначити, виходячи з самої такої назви, де у про-
цесі розвитку органічно поєднуються та взаємодіють 
три основоположні сфери пізнання-господарювання 
сучасної людини-особистості: духовний світ; світ на-
уки і людського розуму; матеріально-технічний світ за-
безпечення життєдіяльності як сфери перетворення 
Природи. При цьому безсумнівним є те, що енергії ду-
ховності пронизують усі три вказані світи, складають 
певний особливий повсюдний «клей», що пропитує  
і поєднує ці світи в життєтворчу єдність — господар-
ську дійсність, яка реалізує суть висхідної синкретичної 
реальності в самих найрізноманітніших формах госпо-
дарювання людини-особистості.  

Світ науки і людського розуму, являючись части-
ною духовного світу, в той же час є інструментом  
осягнення духовно-моральнісних цінностей — єдності 
людяного світу і пристосування-перетворення Природи 
для потреб людського існування-розвитку. У цьому 
плані світ науки є похідним від глибинного духовного 
світу і у ньому проявляється інструментальний розум 
людини, що включає особливу сферу пристосування  
її до Природи завдяки розвитку знання, науки і тех-
ніки. Матеріально-технічний штучний світ сучасного 
людського функціонування має своє покликання на-
самперед у забезпеченні матеріально-технічних умов 
для такого існування. 

Сьогодні зрозуміло, що другий і третій світи до-
статньо глибоко пізнані людиною і у відповідності з 
таким пізнанням вона перетворює Природу як при- 
родне середовище своєї життєдіяльності. Проте розу-
міння цілісності реальності-дійсності зовсім недостат-
ньо, виходячи лише з розуміння цих двох світів. Тому 
завдання осягнення глибинного духовного світу людини 
зараз стає імперативно-пріоритетним, бо мова йде про 
необхідність подолання кризи техносоціальної цивілі-
зації, що несе людині постлюдське майбутнє, про те, 
що лише через вдосконалення своєї свідомості та гли-
бинного осягнення-впровадження духовних людяних 
цінностей у людини може бути майбутнє.  

Сучасна кризова ситуація пов’язана з низьким  
рівнем довіри до влади, тенденцією до зниження рівня 
соціальної відповідальності, масовим банкрутством 
підприємств, зростанням рівня безробіття і суттєвим 
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зменшенням сімейних доходів. Усі ці негативні на- 
слідки бездумного запозичення сценарію шокової те-
рапії досить чітко вказують, що сліпе копіювання схем 
дії іноземних інституцій наносить пряму шкоду на- 
ціональному розвитку. Тому вибірковий імпорт інсти-
тутів управління, що «прищеплюються» до національ-
ного культурного середовища, робити «необхідно 
вкрай обережно і поступово, проводячи селекцію  
за критерієм стратегічно ефективної комбінаторики  
власного та зовнішньо привнесеного, що передбачає, 
як мінімум, сумісність імплантатів із середовищем. 
Порушення принципу спадковості, в найкращому ви-
падку, може призвести до відторгнення нових ціннос-
тей, моделей поведінки, організаційних структур. У 
найгіршому — до породження і вкоріненості в націо-
нальний геном економічних химер. Останні не тільки 
паразитують на суспільних бюджетних фондах й поз-
бавляють частки ресурсів розвитку національне від- 
творення, а й «обслуговують» канали імпорту надлиш-
кової ентропії, що скидається розвинутими країнами 
в різних формах на економічну периферію» [19, с. 343-
344].  

Для виправлення ситуації наростання кризових 
явищ у національній соціально-економічній системі 
насамперед доцільно звернутися до глибинного розу-
міння держави-влади, яка є верховним суб’єктом сус-
пільного управління, має головну місію розробляти  
і реалізовувати Великий проєкт національного роз- 
витку. Святе і віковічне покликання держави зво-
диться до облаштування просторово-часового місця 
сумісного проживання людей, коли кожна людина-осо-
бистість має стати господарем. Він повинен реалізову-
вати загальне благо, забезпечувати солідарні інтереси, 
свідомо задавати духовно-ціннісний смисл господар-
ських перетворень на різних рівнях задля того, що «по-
трібне, дороге та цінне всім людям», котрі мешкають 
у державі.  

Стратегічна суть і спрямованість дій держави-
влади повинна базуватися саме на її духовно-ідеальних 
засадах, цінностях, поза якими неможливо говорити 
про продуктивність антикризових державних заходів, 
державної соціоекономічної політики. Найбільш важ-
ливі завдання держави в антикризовій діяльності зво-
дяться до створення сприятливих умов для повсюд-
ного розгортання архетипу свободи-відповідальності та 
виховання членів суспільства в дусі особистої, соціа-
льної та універсумної відповідальності, осмисленої ор-
ганізації середовища соціального партнерства та до-
віри, як головного механізму національного відро-
дження.  

При розробці та реалізації національної стратегії 
духовно-ноосферо-сталого розвитку слід визнати,  
що на перший план виходить головна господарська 
функція держави — виконання основоположної ролі 
інноваційного суб’єкту неодирижизму, суть якого в 
умовах кризового глобального світу зводиться до твор-
чо-координуючої діяльності єдиного владно-націо- 
нального центру в руслі продуктивного впливу на  
господарські (духовно-соціально-сталі) процеси ре- 
формування сучасної цілісної життєдіяльності україн-
ського суспільства. Розуміння неодирижизму як ви-
значальної інтеграційної функції держави як єдиного 
інноваційного владно-господарюючого центру з роз-
робки та реалізації проєкту національного відроджен-
ня зараз стає надзвичайно актуальним як у теоретич-
ному, так і у практичному плані.  

Неодирижизм не зводиться лише до впроваджен-
ня індикативного планування і зростання ролі сучас-
ної держави у економічному розвитку, про що досить 
аргументовано показав Ф. Фукуяма в одній із останніх 
своїх монографій «Сильна держава». Зростання цієї 
ролі повинно відбуватися в рішеннях і діях, спрямова-
них на забезпечення симфонії господарського життя. 
Держава має розглядатися на зразок ролі диригента в 
симфонічному оркестрі. Її «м’яка сила» повинна нада-
вати основний імпульс для гармонійного поєднання  
розрізнених зусиль різних господарюючих суб’єктів 
для забезпечення загальної гармонії господарського 
розвитку. В деякій мірі така симфонічна майже що-
денна діяльність держави добре описана Л. Ерхардом 
в його книзі «Півстоліття розмислів». І головне поля-
гає в тому, щоб розуміти ту головну місію, яка стоїть 
нині перед державою і перед кожним громадянином.  

Сьогоднішня ситуація в Україні ставить завдання, 
яке і 60 років тому поставало перед німецьким наро-
дом, — вийти за рамки матеріального. Як надзвичайно 
актуально для українців зараз звучать слова Л. Ерхар-
да, які він виголосив 12 березня 1956 року: «Ми спе-
речаємося із-за дрібних і незначних щоденних справ, 
забуваючи про те, що доля поклала на нас особливу 
місію. Сьогодні мені хотілося для початку достукатися 
до вашої совісті. Ми ще не видряпалися із халепи, 
поки що доводиться битися з труднощами сьогодніш-
нього дня, але слід пам’ятати: наша сьогоднішня ду- 
ховна і моральнісна позиція уже зараз визначає завтрашнє 
буття» і якщо «кожний думає лише про себе і ніхто — 
про загальну справу! Коли, однак, економічна систе-
ма — саме так стоїть зараз питання — втрачає з виду 
ціле, дозволяє затихнути почуттю відповідальності та 
повністю забуває про любов до ближнього, то цій сис-
темі не приходиться розраховувати на підтримку і ви-
знання. Економічна система повинна бути неідеологі-
зованою в своїх методах, але не в своїх цілях. І у полі-
тичному плані є загроза, що ми зіб’ємося не на той 
шлях, все більше вдосконалюючи державу добробуту, 
але повністю зневажаючи людськими відносинами і ви-
хованням почуття відповідальності у економіці і сус- 
пільстві» [20, с. 346, 345] (виділено нами — О. З.).  

Функція неодирижизму не визначається тради-
ційною з її спрямуванням на економічне панування, а 
має переслідувати глибинну мету — духовно-ціннісного 
цілісного господарського розвитку, де економіка, еконо-
мічна влада служить лише необхідним засобом ціліс-
ного життєтворчого розвитку. Неодирижизм повинен 
сприяти розвитку самоорганізації різних господарю- 
ючих суб’єктів на всіх рівнях народногосподарської 
трансформації, що створить нові можливості для си-
нергетичного ефекту управління за рахунок широкого 
розвитку просторово-мережевих інституційних струк-
тур і партнерських способів господарювання. Неоди-
рижизм у такому розумінні стає вищим проявом ду- 
ховно-ідеального в господарському перетворенні ма-
теріального світу: ідеально-свідоме створює бажану 
картину-проєкт якісно іншого буття і через неодири-
жизм такий проєкт може бути втілений у цілісну жит-
тєдіяльність людини. Розуміння та усвідомлення не-
одирижизму як всезагальної ідеальної діяльності по 
розробці загальної справи національного відроджен-
ня — духовно-ноосферо-сталої господарської стратегії 
та організації її реалізації свідчить про те, що зараз 
саме неодирижизм стає необхідною визначальною цін-
нісною інтегральною функцією-формою сутнісного слу- 
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жіння людині та українському народу. Синергійна 
ефективність неодирижизму держави повинна розгля-
датися у форматі осягнення цілісного буття і зна- 
ходження-затвердження умов-форм реалізації імпера-
тиву виживання людини і людства в наявній глоба-
льно-кризовій ситуації та посткризовому розвитку Ук-
раїни.  

Останні досягнення господарськознавчої науки 
доводять, що інтегральна функція неодирижизму дер-
жави має стати ціннісним дороговказом та задати най-
більш глибинні засади національної стратегії госпо-
дарського благосного відродження і розвитку. 

Висновки. Більш ніж двадцять років існування не-
залежної України характеризувалися в основному кри-
зовими соціально-економічними процесами, які від-
дзеркалювали глобальну кризову ситуацію. Очевидне 
намагання сліпого копіювання зарубіжних зразків та 
неоліберальних інститутів не може в принципі при- 
вести до комплексного національного розвитку, але 
ще й сприяло нарощенню ризиків, небезпек, зривів та 
руйнуванню цілих сфер суспільного відтворення. Го-
ловний урок, який повинні винести з такого наявного 
стану вчені та політики, полягає у тому, що для від- 
родження країни і створення умов для зростання доб-
робуту українського народу потрібна своя національна 
антикризова управлінська стратегія. В нинішньому 
жорстко конкурентному глобальному світі у кожного 
суб’єкта глобальної економіки є свій інтерес і якщо 
якась країна цього не розуміє, то стає об’єктом зов- 
нішнього впливу. Це обертається для неї занепадом. 
Порятунок є справою того, хто попадає в біду. Лише 
через об’єднання власних зусиль і через творчо-відпо-
відальну реалізацію свого національного потенціалу 
можливе соціально-економічне відродження. При 
цьому не лише доцільно, але й необхідно розуміти, що 
держава-влада як головний стратегічний суб’єкт уп-
равління трансформаційних перетворень може про- 
дуктивно реалізовувати своє покликання розробки та 
реалізації Великого загального національного проєкту 
через всебічне розгортання своєї неодирижистської 
ролі, об’єднуючи усіх суб’єктів господарювання задля 
зростання народного добробуту і створення реальних 
умов для самореалізації особистостей. У цьому плані 
слід усвідомити необхідність кардинальної зміни сві-
торозуміння на засадах і принципах новітньої людино-
мірної науки, яка спрямовується на вивчення внутріш-
нього духовного світу людини та обґрунтування но- 
вої парадигми духовно-ноосферно-сталого розвитку.  
Саме у цій площині має концентруватися увага науко-
вої вітчизняної спільноти заради визначення і реаліза-
ції стратегії виживання українців у глобальному кри-
зовому світі. 
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МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ КОНКУРЕНЦІЇ  
НА РИНКУ МОЛОКА ТА МОЛОЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ УКРАЇНИ 

Постановка проблеми. Ринок не може нормально 
існувати без конкуренції. Існування ефективної кон-
куренції, яка урівноважує інтереси суб’єктів ринкових 
відносин, стимулює впровадження нововведень та 
змагання в усіх сферах діяльності, є однією з основних 
умов розвитку економіки України. Така конкурен- 
ція відкриває нові можливості вдосконалення вироб- 
ництва, формує оптимальну структуру ринкового по-
питу і пропозиції, сприяє оптимізації витрат вироб- 
ництва [0; 0]. 

Конкуренція на ринку молочної продукції є важ-
ливою передумовою його існування та розвитку, зму-
шуючи операторів ринку впроваджувати більш ефек-
тивні способи виробництва, пропонувати нові кон- 
цепції та цінові пропозиції, започатковувати роботу в 
нових сегментах. 

Метою статті є оцінювання рівня конкуренції на 
ринку молока та молочної продукції України на основі 
індексу концентрації ринку, індексу Херфіндаля- 
Хіршмана, показника дисперсії, індексу ентропії, кри-
вої Лоренца.  

Виклад основного матеріалу. Останніми роками 
для молочного ринку України є характерною неста- 
більність через спад молочного виробництва. На мо-
лочну галузь впливає економічна ситуація як всере-
дині самої країни, так і на міжнародному ринку. Від-
повідно до даних Державної служби статистики ви- 
робництво молока в Україні у 2019 році вперше за 
роки незалежності опустилося нижче 10 млн тонн. В 
2019 році обсяги виробництва молока скоротились по-
рівняно з 2018 роком на 3,5% — з 10050 тис. тонн до 
9710 тис. тонн. При цьому виробництво молока в сіль-
ськогосподарських підприємствах зменшилось на 
1,3%, у господарствах населення — відповідно на 4,4%. 
За оцінками експертів, поголів’я корів вже цього року 
може зменшитися на 4,1%, у тому числі: на сільсько-
господарських підприємствах — на 5,9%, в господар- 
ствах населення — на 3,6% [0; 0]. Найбільш критичною 
є ситуація з поголів’ям корів у сільськогосподарських 
підприємствах. Адже 2018 року — вперше за часів не-
залежності України — вони продемонстрували приріст 
на 1,2%. Натомість у 2019 році підприємці вирізали 
майже 30 тис. корів, що викликає особливе занепоко-
єння експертів. У зв’язку зі скороченням виробництва 
молока відзначається зменшення обсягів його реаліза-
ції на переробні підприємства.  

Закриття російського ринку підштовхнуло укра-
їнських виробників до пошуку нових ринків збуту. 
Аналіз ринку молочних продуктів показує, що суттєво 
змінилися пріоритети в експорті. Тепер українські ви-
робники більше постачають вершкове масло, техніч-
ний казеїн, сухе знежирене молоко та суху сироватку. 
Ці продукти мають тривалий термін зберігання, тому 

їх можна експортувати на дальні відстані, у тому числі 
до країн Азії та Африки [0]. Позитивна динаміка роз-
витку глобального молочного ринку та прогнозований 
дефіцит молочних продуктів дає можливість вітчизня-
ним операторам поборотися за збільшення своєї част-
ки у світовому експорті. Зокрема, за даними аналі- 
тичної мережі IFCN [0] Україна займає 22 місце у сві-
товому виробництві. При цьому в Україні стабільно 
зростає продуктивність корів — +23,4% за останні  
10 років. Крім того, одним з головних «козирів» у кон-
курентоспроможності українських підприємств є ціна 
на молоко-сировину, яка на 10% нижча за середню 
світову, що надає привабливості харчовій продукції 
українських виробників на зовнішніх ринках. Вже за-
раз Україна займає третє місце у світі по експорту  
технічного казеїну, п’яте — по експорту вершкового 
масла, восьме — по експорту сухого знежиреного мо-
лока та сухої сироватки. Також Україна — другий най-
більший постачальник масла до ЄС після Нової Зе- 
ландії [0].  

Оскільки основними виробниками молока в Ук-
раїні стають сільськогосподарські підприємства, вкрай 
важливим є правильне формування ринку молочної 
продукції в Україні. Однією з головних умов форму-
вання такого ринку є високий рівень конкуренції між 
виробниками та підтримка державою дрібних і серед-
ніх виробників.  

Для оцінювання рівня конкуренції промислових 
виробників молочної продукції в Україні використа-
ємо статистичні дані щодо частки основних молочних 
компаній України у виробництві та переробці молока 
в 2017 році (табл. 1) [0; 0]. Наявні статистичні дані до-
зволяють чисельно оцінити рівень концентрації та ін-
тенсивність конкуренції на молочному ринку [0; 0]. 
Проблема полягає в тому, що детальні статистичні 
дані наводяться лише для десяти компаній, які займа-
ють найбільшу частку на ринку України, в той час, 
коли загальна кількість таких операторів перевищує 
100.  

Коефіцієнт ринкової концентрації CRn для трьох, 
п’яти та семи найбільших промислових підприємств-
виробників молочної продукції становить відповідно: 
CR 3  = 48,6%;   CR 5  = 67,2% ;  CR 7  = 83,5%.    

Значення CR3 = 48,6% означає, що долю ринку 
48,6% займають три найбільші компанії — «Вінниць-
кий молокозавод», «Терра-Фуд» та «Молочний аль-
янс». П’ять найбільших компаній, включаючи «Люст-
дорф» та «Данон Україна», займають 67,2% ринку, сім 
компаній, включаючи компанії «Вімм-Білль-Данн» та 
«Лакталіс Україна» — 83,5% ринку виробництва мо- 
лочної продукції України. Згідно зі встановленою ко-
реляцією між індексом ринкової концентрації та ін- 
дексом Херфіндаля-Хіршмана (табл. 1), для вітчизня- 
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Таблиця 1  
Розрахунок ступеня конкуренції ринку виробників молочної продукції в Україні [0; 0] 

№ з/п Компанія Si HHІ 
Показник 
дисперсії 

Індекс  
ентропіїї 

Sn Fn 

1 Тернопільський молокозавод 0,048 0,0023 0,00027 0,145 0,048 0,100
2 Придніпровський комбінат 0,050 0,0025 0,00025 0,149 0,097 0,200
3 Лакталіс-Україна 0,068 0,0046 0,00010 0,183 0,165 0,300
4 Вімм-Білль-Данн Україна 0,081 0,0065 0,00004 0,203 0,246 0,400
5 Альянс 0,083 0,0068 0,00003 0,206 0,328 0,500
6 Данон Україна 0,090 0,0081 0,00001 0,217 0,418 0,600
7 Люстдорф 0,095 0,0091 0,00000 0,224 0,514 0,700
8 Молочний альянс 0,141 0,0200 0,00017 0,276 0,655 0,800
9 Терра-Фуд 0,169 0,0285 0,00047 0,300 0,824 0,900
10 Вінницький молокозавод 0,176 0,0310 0,00058 0,306 1,000 1,000

 ВСЬОГО 1,000 0,1193 0,00193 2,209 х х
 

ного молочного ринку характерний рівень монополіс-
тичної конкуренції. За класифікацією В.Г. Шеферда 
отримані показники (CR4=58,1%) свідчать про низь-
кий рівень монополізації на даному ринку (конкурен-
ція типу «домінуючі фірми», (50% < CR4 < 90%).Згідно 
з розрахунками значення дисперсії для молочного ри-
нку складає σ2 = 0,00193, що свідчить про високий рі-

вень конкуренції на ньому. Отримане значення інде-
ксу ентропії (2,209>2,0) також підтверджує високий рі-
вень конкуренції на вітчизняному молочному ринку. 

Для оцінювання відношень між найбільшими 
операторами, які увійшли до «ядра» ринку молоко- 
переробних підприємств в 2017 році, розрахуємо ін-
декс Лінда. Цей індекс дасть змогу визначити, які опе-
ратори посідають домінуюче становище на ринку  
та формують його «ядро»: IL2 = 104,3%; IL3 = 75,2%;  
IL4 = 110,0%, що дозволяє стверджувати, що «ядро» 
ринку виробників молочної продукції України в 

2017 році утворювали два найбільші оператори — «Він-
ницький молокозавод» та холдинг «Терра-Фуд».  

Однак отримані вище результати, можуть бути 
недостатньо точними, оскільки при їх розрахунку ми 
використали лише дані про діяльність 10 найкрупні-
ших виробників молочної продукції України. Ці під- 
приємства постачають на ринок 55% всієї молочної 
продукції. Залишаються невідомими ринкові частки 
інших підприємств, які забезпечують 45% ринку мо-
лочної продукції.  

Найбільш поширеним законом розподілу ринко-
вих часток серед виробників є показниковий закон  
розподілу, згідно з яким декілька найбільших вироб-
ників володіють левовою ринковою часткою, а наба-
гато більша кількість виробників займають значно  
меншу ринкову частку. Виконане нами моделювання 
закону розподілу для виробників молочної продукції в 
Україні показало, що для них також є справедливим 
показниковий закон розподілу (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Закон розподілу виробників молочної продукції в Україні 
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Високе значення коефіцієнта детермінації  
R 

2 = 0,778 для побудованої нами моделі підтверджує 
цю гіпотезу. Дотримуючись вимог показникового за-
кону розподілу, ми змогли змоделювати розподіл 
більш дрібних виробників молочної продукції, які за-
безпечують молоком 45% відсотків ринку України. 
Отриманий розподіл представлений у табл. 2. Для най-
менування змодельованих нами суб’єктів молочного 
ринку використані імена N11, N12, N13, …, N48.  

Виконаємо розрахунки коефіцієнта ринкової 
концентрації та коефіцієнтів Лінда, використовуючи 
змодельований нами закон розподілу ринкових часток 
для 48 підприємств (10 описаних статистично і 38 змо-
дельованих). Коефіцієнт ринкової концентрації CRn 
для трьох, п’яти та семи найбільших підприємств- 
виробників молочної продукції складе відповідно: 
CR 3  = 26,5%; CR 5  = 36,6%; CR 7  = 45,5%.   

Таблиця  2 
Розрахунок рівня конкуренції на ринку виробників молочної продукції в Україні 

на основі змодельованого закону розподілу часток виробників 

№ з/п Компанія Si HHI 
Показник 
дисперсії

Індекс 
ентропії 

Sn Fn Gn 

1 N 48* 0,005 0,00003 0,00025 0,0265 0,005 0,021 0
2 N 47* 0,005 0,00003 0,00025 0,0265 0,010 0,042 0,0000
3 N 46* 0,005 0,00003 0,00025 0,0265 0,015 0,063 0,0000
4 N 45* 0,005 0,00003 0,00025 0,0265 0,020 0,083 0,0000
5 N 44* 0,005 0,00003 0,00025 0,0265 0,025 0,104 0,0000
6 N 43* 0,005 0,00003 0,00025 0,0265 0,030 0,125 0,0000
7 N 42* 0,005 0,00003 0,00025 0,0265 0,035 0,146 0,0000
8 N 41* 0,005 0,00003 0,00025 0,0265 0,040 0,167 0,0000
9 N 40* 0,006 0,00004 0,00022 0,0307 0,046 0,188 0,0002
10 N 39* 0,006 0,00004 0,00022 0,0307 0,052 0,208 0,0002
11 N 38* 0,007 0,00005 0,00019 0,0347 0,059 0,229 0,0004
12 N 37* 0,007 0,00005 0,00019 0,0347 0,066 0,250 0,0004
13 N 36* 0,008 0,00006 0,00016 0,0386 0,074 0,271 0,0006
14 N 35* 0,008 0,00006 0,00016 0,0386 0,082 0,292 0,0006
15 N 34* 0,009 0,00008 0,00014 0,0424 0,091 0,313 0,0009
16 N 33* 0,010 0,00010 0,00012 0,0461 0,101 0,333 0,0012
17 N 32* 0,010 0,00010 0,00012 0,0461 0,111 0,354 0,0012
18 N 31* 0,010 0,00010 0,00012 0,0461 0,121 0,375 0,0012
19 N 30* 0,010 0,00010 0,00012 0,0461 0,131 0,396 0,0012
20 N 29* 0,010 0,00010 0,00012 0,0461 0,141 0,417 0,0012
21 N 28* 0,010 0,00010 0,00012 0,0461 0,151 0,438 0,0012
22 N 27* 0,010 0,00010 0,00012 0,0461 0,161 0,458 0,0012
23 N 26* 0,013 0,00017 0,00006 0,0565 0,174 0,479 0,0026
24 N 25* 0,015 0,00023 0,00003 0,0630 0,189 0,500 0,0036
25 N 24* 0,015 0,00023 0,00003 0,0630 0,204 0,521 0,0036
26 N 23* 0,015 0,00023 0,00003 0,0630 0,219 0,542 0,0036
27 N 22* 0,015 0,00023 0,00003 0,0630 0,234 0,563 0,0036
28 N 21* 0,015 0,00023 0,00003 0,0630 0,249 0,583 0,0036
29 N 20* 0,015 0,00023 0,00003 0,0630 0,264 0,604 0,0036
30 N 19* 0,017 0,00029 0,00001 0,0693 0,281 0,625 0,0048
31 N 18* 0,020 0,00040 0,00000 0,0782 0,301 0,646 0,0066
32 N 17* 0,020 0,00040 0,00000 0,0782 0,321 0,667 0,0066
33 N 16* 0,020 0,00040 0,00000 0,0782 0,341 0,688 0,0066
34 N 15* 0,020 0,00040 0,00000 0,0782 0,361 0,708 0,0066
35 N 14* 0,021 0,00044 0,00000 0,0811 0,382 0,729 0,0074
36 N 13* 0,023 0,00053 0,00000 0,0868 0,405 0,750 0,0088
37 N 12* 0,025 0,00063 0,00002 0,0922 0,430 0,771 0,0103
38 N 11* 0,025 0,00063 0,00002 0,0922 0,455 0,792 0,0103
39 Тернопільський молокозавод 0,026 0,00068 0,00003 0,0949 0,481 0,813 0,0111
40 Придніпровський комбінат 0,027 0,00073 0,00004 0,0975 0,508 0,833 0,0119
41 Лакталіс-Україна 0,037 0,00137 0,00026 0,1220 0,545 0,854 0,0203
42 Вімм-Білль-Данн Україна 0,044 0,00194 0,00054 0,1374 0,589 0,875 0,0262
43 Альянс 0,045 0,00203 0,00058 0,1395 0,634 0,896 0,0271
44 Данон Україна 0,049 0,00240 0,00079 0,1478 0,683 0,917 0,0307
45 Люстдорф 0,052 0,00270 0,00097 0,1537 0,735 0,938 0,0334
46 Молочний альянс 0,077 0,00593 0,00315 0,1974 0,812 0,958 0,0569
47 Терра-Фуд 0,092 0,00846 0,00506 0,2195 0,904 0,979 0,0713
48 Вінницький молокозавод 0,096 0,00922 0,00565 0,2250 1,000 1,000 0,0752

Разом 1,000 0,04236 0,02152 3,4886 х х 0,4680

* Ринкові частки для N11-N48 змодельовано нами.
Інші дані взято з джерела [0]. 
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Значення CR3 = 26,5% означає, що долю ринку 
26,5% займають три найбільші молочні компанії — 
«Вінницький молокозавод», «Терра-Фуд» та «Молоч-
ний альянс». П’ять найбільших компаній займають 
36,6% ринку, сім компаній — 45,5% ринку вироб- 
ництва молочної продукції України. Згідно отриманих 
в табл. 2 даних, маємо рівень досконалої конкуренції. 
Оскільки всі розраховані коефіцієнти за класифіка-
цією В.Г. Шеферда не перевищують 50%, то можна 
стверджувати про відсутність монополії та високий рі-
вень конкуренції на даному ринку. Отриманий висно-
вок відрізняється від попереднього висновку, згідно з 
яким для молочного ринку України в цілому є харак-
терною монополістична конкуренція. Якщо врахувати 
той факт, що при моделюванні ми знехтували компа-
ніями, чия ринкова частка є меншою від 0,5%, то ви-
сновок щодо високого рівня конкуренції на ринку мо-
лочної продукції буде ще більш переконливим.  

Для оцінки відношень між найбільшими опера-
торами, які входять у «ядро» ринку операторів-вироб-
ників молочної продукції, використаємо індекс Лінда. 
При цьому отримаємо: IL2 = 104,3%; IL3 = 75,2%;  
IL4 = 110,0%. Ці результати співпадають з отриманими 
вище. Оскільки друге значення є меншим від першого, 
а третє — більшим від другого, це дозволяє стверджу-
вати, що «ядро» ринку виробників молочної продукції 
України утворюють дві найбільші фірми — «Вінниць-
кий молокозавод» та «Терра-Фуд». 

Для того, щоб оцінити розподіл «ринкової влади» 
між усіма суб’єктами даного ринку, розрахуємо індекс 
Херфіндаля-Хіршмана, який становить HHI = 424 
(ННІ < 1500). Відповідно до отриманих значень,  
сформуємо висновок, що досліджуваний нами ринок 
є ринком досконалої конкуренції. Таким чином, ми 
підтвердили висновок, отриманий за значенням кое-
фіцієнта ринкової концентрації. 

Таблиця 3  
Розрахунок максимально можливої частки найбільших 

виробників молочної продукції України 

Зна-
чення 
ННІ 

Мінімально мож-
лива кількість учас-
ників ринку (тип 

ринку) 

Максимально можлива 
частка найбільших  
продавців, %

CR1 CR2 CR3 CR4

500 20 (ринок доскона-
лої конкуренції) 22 31 39 44

 
Для більш глибокої оцінки нерівномірності роз-

поділу часток ринку використаємо такі показники, як 
індекс дисперсії ринкових часток та коефіцієнт ентро-

пії. При цьому індекс дисперсії склав 00045,02 =σ . 

Отриманий результат свідчить про те, що ринок ви- 
робників молочної галузі є низькодисперсним. Це 
означає наявність достатньо сильної конкуренції та  
відсутність домінування однієї чи двох операторів. Ко-
ефіцієнт варіації для даного ринку становить: V =  
= 102%, що свідчить про високу неоднорідність ринку 
виробників молочної продукції — на ньому присутні 
як крупні оператори-лідери, так і середні та дрібні фір-
ми. Значення ентропії ринкових часток підприємств 
відповідно складе: Е = 3,49 (Е > 2,0). Згідно із класи-
фікацією, наведеною вище, отриманий результат свід-
чить про високий рівень конкуренції на даному ринку.  

Для визначення рівня монопольної влади опера-
торів молочного ринку використаємо такі інстру- 
менти, як коефіцієнт Джині та криву Лоренца. Зна-
чення коефіцієнта Джині за попередніми розрахун-
ками склав G = 0,47. 

Криву Лоренца для ринку виробників молочної 
продукції України наведено на рис. 2.  

 
Рис. 2. Крива Лоренца (штрихова лінія) для ринку виробників молочної продукції України 
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Отримане значення коефіцієнта Джині свідчить 
про значну диференціацію часток молочного ринку, 
якими володіють різні оператори та, відповідно, про 
значну диференціацію у їх доходах.  

Висновки. Оцінювання рівня монополізації мо- 
лочного ринку України на основі індексу концентрації 
ринку, індексу Херфіндаля-Хіршмана, показника дис-
персії, індексу ентропії, кривої Лоренца дозволило си-
стематизувати сукупність операторів молочного ринку 
та дало змогу з’ясувати частку охоплення ними віт- 
чизняного ринку переробки молока та виробництва 
молочної продукції. Таким чином, результати дослі-
дження дозволяють стверджувати, що ринок вироб- 
ництва молочної продукції в Україні є висококонку-
рентним, що є позитивним фактором для подальшого 
становлення даного ринку. Найбільші три оператори 
ринку («Вінницький молокозавод», «Терра-Фуд» та 
«Молочний альянс») у 2017 році переробляли 26% мо-
лока, яке надходило на ринок. У 2018 році цей відсо-
ток збільшився до 34%. Рівень монополізації на ринку 
виробників молочної продукції України дедалі зрос-
тає. Однак, незважаючи на це, рівень конкуренції на 
цьому ринку залишається достатньо високим. 
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РОЗВИТОК ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ  
ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН У СФЕРІ БАНКРУТСТВА В УКРАЇНІ 

 
Постановка проблеми. Об’єктивним процесом  

ринкової економіки, яка заснована на конкуренції, є 
постійне перетікання капіталів у найбільш дохідні 
сфери, перерозподіл власності від суб’єктів господа-
рювання, які неефективно ведуть господарську діяль-
ність, до тих, які вправляються з цим завданням. 

У країнах з розвиненою ринковою економікою 
банкрутство є невід’ємним атрибутом цієї економіки, 
виступає як механізм її регулювання та саморегулю-
вання і насамперед — дотримання виконання зобов’я-
зань суб’єктами господарювання. 

Інститут банкрутства має давню історію. Своїм 
розвитком він зобов’язаний еволюції підприємництва 
та вільної конкуренції, за яких суб’єкт господарської 
(підприємницької) діяльності несе всі пов’язані з нею 
ризики. З одного боку, банкрутство дозволяє відсівати 
неефективні підприємства, з іншого — сприяє оздо- 
ровленню господарських суб’єктів, що опинилися у 
тимчасових фінансових труднощах. 

Інститут банкрутства в Україні пройшов трива-
лий шлях становлення та розвитку. За радянських ча-
сів процедура неплатоспроможності була регламенто-
вана, однак практично не застосовувалася. 

Лише проголошення України незалежною держа-
вою та визначення економічного вектору і розвиток 
ринкових відносин сприяли відродженню інституту 
банкрутства. У зв’язку з цим виникла необхідність  
нормативно-правового врегулювання підстав, про- 
цедур та наслідків неплатоспроможності боржника. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Норма- 
тивні аспекти державного регулювання економічних 
відносин у сфері банкрутства в Україні висвітлювались 
у наукових працях багатьох авторів. Загалом їхні до- 
слідження торкалися питань історії, еволюції роз- 
витку, осмислення категоріально-понятійного апарату 
та удосконалення законодавства про банкрутство. Та-
кож проблематика досліджуваних питань мала місце в 
роботах таких вчених як: М.М. Берест, О.М. Бірюков, 
О.М. Борейко, П.В. Брінь, І.А. Бутирська, Є.В. Вол-
конський, В.В. Джунь, С.В. Жуков, Н.М. Заярна, 
В.В. Капустін, О.М. Кравцова, О.А. Латинін, О.А. Лі-
снічук, О.О. Мельник, О.Ю. Мірошниченко, Б.М. По-
ляков, А.В. Череп, З.Є. Шершньова та деяких інших. 

Мета статті полягає у вивченні та проведенні ана-
лізу становлення інституту банкрутства, визначенні 
економічної та правової природи поняття банкрутства, 
нормативної регламентації процедури банкрутства, 
встановленні проблем та внесенні пропозицій щодо 

державного регулювання економічних відносин у 
сфері банкрутства, а також дослідженні проблемних 
аспектів практики застосування законодавства про  
банкрутство в Україні. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Новелою 
у вітчизняному правовому полі став Закон України 
«Про банкрутство», введений в дію постановою Вер-
ховної Ради України від 14.05.1992 р. № 2344-ХІІ, 
який був чинним сім років, проте він окреслював 
лише контур системи державного регулювання сфери 
неплатоспроможності і мав значні недоліки. 

Насамперед, Закон України «Про банкрутство» 
не передбачав створення спеціалізованого органу дер-
жавного регулювання з питань банкрутства, а також 
існування однієї з головних фігур процедури банкрут-
ства — арбітражного керуючого (розпорядника майна, 
керуючого санацією, ліквідатора). 

Хоча такі персонажі як розпорядник майна  
боржника та ліквідатор законодавець передбачив.  
Повноваження щодо розпорядження і контролю за 
майном боржника арбітражний суд покладав на банк, 
що здійснював розрахунково-касове обслуговування 
боржника, Фонд державного (комунального) майна, 
якщо боржник — державне підприємство, організація, 
або іншу особу за пропозицією боржника (боржників) 
чи кредитора (кредиторів) і втрачали силу надані пов-
новаження з моменту утворення ліквідаційної комісії. 

Стосовно ліквідаторів, то вони призначалися по-
становою арбітражного суду про визнання боржника 
банкрутом з числа представників зборів кредиторів, 
банків, фінансових органів, а також Фонду держав-
ного (комунального) майна, якщо банкрутом визнано 
державне підприємство або організацію. На них по- 
кладалися обов’язки проведення процедури задово-
лення вимог кредиторів. 

Крім того призначені ліквідатори утворювали  
ліквідаційну комісію, до складу якої входив також  
розпорядник майна боржника. 

До функцій ліквідаційної комісії входило: управ-
ління майном банкрута; здійснення інвентаризації та 
оцінки майна банкрута; визначення ліквідаційної маси 
і розпорядження нею; вжиття заходів до стягнення де-
біторської заборгованості; реалізація майна банкрута  
і здійснення інших заходів, спрямованих на задово-
лення вимог кредиторів [1]. 

Важливим кроком на шляху до удосконалення 
державного регулювання у сфері відновлення плато-
спроможності та банкрутства підприємств та організа- 
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цій стало створення Указом Президента України від 
17.06.1996 р. № 435/96 центрального органу виконав- 
чої влади, підпорядкованого Кабінету Міністрів Укра-
їни, — Агентства з питань запобігання банкрутству під-
приємств та організацій. 

Положенням про Агентство з питань запобіган- 
ня банкрутству підприємств та організацій, затвердже-
ним постановою Кабінету Міністрів України від 
22.08.1996 р. № 990, було визначено такі основні  
завдання створеного органу: реалізація заходів щодо 
запобігання банкрутству підприємств та організацій; 
проведення за участю міністерств, інших центральних 
органів виконавчої влади аналізу фінансово-господар-
ського становища підприємств та організацій, майно 
яких перебуває у державній власності, з метою визна-
чення неплатоспроможних підприємств та організа-
цій; ведення реєстру неплатоспроможних підприємств 
та організацій, майно яких перебуває у державній  
власності; здійснення функцій щодо управління май-
ном підприємств та організацій, занесених до реєстру; 
проведення експертизи проєктів програм оздоров-
лення фінансового становища та запобігання банкрут-
ству підприємств та організацій, занесених до реєстру; 
здійснення заходів щодо реорганізації та санації не-
платоспроможних підприємств та організацій, занесе-
них до реєстру; методологічне забезпечення вирі-
шення питань, пов’язаних з неплатоспроможністю 
підприємств та організацій [4]. 

Указом Президента України від 13.05.1998 р.  
№ 465/98 Агентство з питань запобігання банкрутству 
підприємств та організацій було перейменовано на 
Агентство з питань банкрутства, а вищезазначені  
завдання доповнено таким: формування і ведення єди-
ної бази даних про підприємства-банкрути; організа-
ція навчання фахівців з питань банкрутства. 

За час дії Закону України «Про банкрутство»  
нормативними актами Президента та Кабінету Мі- 
ністрів України створювалися умови для вжиття захо-
дів щодо посилення ефективності застосування про-
цедур банкрутства. 

Однак Закон України «Про банкрутство» у пер-
винному вигляді продемонстрував низьку процесу- 
альну здатність, а численні зміни до нього не надали 
необхідного ефекту. У зв’язку з цим було прийнято рі-
шення про підготовку нового законодавчого акту з пи-
тань банкрутства. 

01.01.2000 р. набрав чинності Закон України від 
30.06.1999 р. № 784-ХІV «Про відновлення платоспро-
можності боржника та визнання його банкрутом» 
(далі — Закон), і тим самим було розпочато наступний 
етап розвитку державного регулювання у сфері банк-
рутства. 

Переваги нового Закону, який є чинним і на сьо-
годні, були беззаперечними. 

По-перше, Закон встановлює умови та порядок 
не лише визнання боржника банкрутом, а й віднов-
лення його платоспроможності та застосування лікві-
даційної процедури, повного або часткового задово-
лення вимог кредиторів. У зв’язку з цим Закон має 
більшу кількість статей, які складають послідовну та 
логічну структуру порівняно з попереднім Законом. 

По-друге, розширився глосарій, який висвітлено 
у статті 1 Закону. Зокрема, удосконалено з урахуван-
ням набутого досвіду поняття «банкрутство», що вжи-
вається у значенні визнання господарським судом не-
спроможності боржника відновити свою платоспро- 

можність та задовольнити визнані судом вимоги кре- 
диторів не інакше як через застосування ліквідаційної 
процедури. 

По-третє, на рівні закону закріплено існування 
державного органу з питань банкрутства та його пов-
новаження. 

Згідно частини першої статті 2 Закону державну 
політику щодо запобігання банкрутству, а також за-
безпечення умов реалізації процедур відновлення пла-
тоспроможності боржника або визнання його банкру-
том стосовно державних підприємств та підприємств, 
у статутному фонді яких частка державної власності 
перевищує двадцять п'ять відсотків, суб'єктів підпри- 
ємницької діяльності інших форм власності у випад-
ках, передбачених цим Законом, здійснює державний 
орган з питань банкрутства, який діє на підставі поло-
ження, затвердженого у встановленому порядку [2]. 

Слід зауважити, що повноваження державного 
органу з питань банкрутства за десятирічний строк не 
переглядалися. 

Указом Президента України від 23.10.2000 р.  
№ 1159/2000 повноваження державного органу з пи-
тань банкрутства відповідно до Закону було покладено 
на Міністерство економіки України. 

Згодом у складі Міністерства економіки Укра- 
їни постановою Кабінету Міністрів України від 
27.03.2006 р. № 370 було створено Державний депар-
тамент з питань банкрутства як урядовий орган дер-
жавного управління. 

Положення про Державний департамент з питань 
банкрутства було затверджено постановою Кабінету 
Міністрів України від 19.04.2006 р. № 533. 

На сьогодні Указом Президента України від 
06.04.2011 р. № 395/2011 повноваження державного 
органу з питань банкрутства покладено на Міністер- 
ство юстиції України. 

По-четверте, законодавцем залучено до про- 
цедури банкрутства нового учасника — арбітражного 
керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, 
ліквідатора). 

Відповідно до абзацу сімнадцятого статті 1 Закону 
арбітражний керуючий (розпорядник майна, керу- 
ючий санацією, ліквідатор) — фізична особа, яка має 
ліцензію, видану в установленому законодавством по-
рядку, та діє на підставі ухвали арбітражного суду. 
Одна і та ж особа може виконувати функції арбітраж-
ного керуючого (розпорядника майна, керуючого са-
нацією, ліквідатора) на всіх стадіях провадження у 
справі про банкрутство відповідно до вимог цього За-
кону. У разі коли арбітражному суду не запропоновано 
кандидатуру арбітражного керуючого в установленому 
цим Законом порядку арбітражний суд має право при-
значити арбітражним керуючим працівника держав-
ного органу з питань банкрутства за поданням остан-
нього. 

Правовий статус та оплата послуг арбітражного 
керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, 
ліквідатора) було визначено шляхом доповнення За-
кону статтею 31 згідно із Законом України від 
07.03.2002 р. № 3088-ІІІ «Про внесення змін до Закону 
України «Про відновлення платоспроможності борж-
ника або визнання його банкрутом». Крім того, зазна-
ченим Законом виключено положення щодо призна-
чення арбітражним керуючим працівника державного 
органу з питань банкрутства за поданням останнього. 
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Статтею 31 Закону визначено, якщо інше не пе-
редбачено цим Законом, арбітражним керуючим (роз-
порядником майна, керуючим санацією, ліквідатором) 
може бути призначено фізичну особу — суб’єкта під- 
приємницької діяльності, яка має вищу юридичну або 
економічну освіту, володіє спеціальними знаннями  
та не є зацікавленою особою щодо боржника і креди-
торів [2]. 

Згідно з цим Законом одна і та ж особа може ви-
конувати функції арбітражного керуючого (розпоряд-
ника майна, керуючого санацією, ліквідатора) на всіх 
стадіях провадження у справі про банкрутство відпо-
відно до вимог цього Закону. 

Якщо інше не передбачено цим Законом, арбіт-
ражні керуючі діють на підставі ліцензії арбітражного 
керуючого, виданої уповноваженим органом у по-
рядку, встановленому законом. 

Однак стрімкий розвиток суспільних відносин та 
ринкової економіки зобов’язує постійно переглядати 
нормативно-правове забезпечення державного регу-
лювання процедур відновлення платоспроможності 
боржника та визнання його банкрутом, зокрема, пра-
вовий статус державного органу з питань банкрутства 
та арбітражного керуючого (розпорядника майна, ке-
руючого санацією, ліквідатора). 

У зв’язку з цим робочою групою, яку було утво-
рено при Державному департаменті з питань банкрут-
ства Міністерства економіки України, підготовлено 
відповідний законопроєкт. 

22.12.2011 р. Верховна Рада України ухвалила За-
кон України № 4212-VІ «Про внесення змін до Закону 
України «Про відновлення платоспроможності борж-
ника або визнання його банкрутом», яким викладено 
Закон України «Про відновлення платоспроможності 
боржника або визнання його банкрутом» у новій ре-
дакції. 

З пояснювальної записки до проєкту зазначеного 
Закону вбачається, що до складу вищезгаданої робочої 
групи входили представники Секретаріату Кабінету 
Міністрів України, Міністерства юстиції України, Мі-
ністерства фінансів України, Міністерства економіки 
України, Фонду державного майна України, Світового 
банку, Міжнародної фінансової корпорації, Центру 
комерційного права, Фонду «Ефективне управління», 
Асоціації працівників України, Спілки кризис-ме- 
неджерів України, Федерації роботодавців та підпри- 
ємців України, Національної професійної спілки ар- 
бітражних керуючих України. 

Прийнятим Законом, що набрав чинності 
19.01.2013 р., запроваджувалося чимало новел у нор-
мативне регулювання сфери банкрутства. 

Перш за все, передбачається відміна ліцензу-
вання господарської діяльності арбітражних керуючих 
(розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідато-
рів), натомість арбітражні керуючі стануть суб’єктами 
незалежної професійної діяльності. 

Переглянуто повноваження державного органу з 
питань банкрутства та вилучено, зокрема, ті, що при-
таманні виключно суду та можуть сприйматися як 
втручання в здійснення правосуддя. Це стосується на-
дання державним органом з питань банкрутства про-
позицій господарському суду кандидатури арбітраж-
них керуючих (розпорядників майна, керуючих сана-
цією. ліквідаторів) для державних підприємств або під-
приємств, у статутному капіталі яких частка державної 
власності перевищує двадцять п’ять відсотків, щодо 

яких порушена справа про банкрутство. Крім того, за-
значена функція та ті, що стосуються лише державних 
підприємств або підприємств, у статутному капіталі 
яких частка державної власності перевищує двадцять 
п’ять відсотків, щодо яких порушена справа про бан-
крутство, не враховує конституційний принцип — 
принцип рівності форм власності. 

Законодавець з метою уникнення корупційних 
ризиків та встановлення єдиного підходу щодо приз-
начення арбітражного керуючого (розпорядника 
майна) у справах про банкрутство незалежно від форм 
власності боржників передбачив, що кандидатура для 
виконання повноважень розпорядника майна визна-
чається судом самостійно із застосуванням автомати-
зованої системи з числа осіб, внесених до Єдиного ре-
єстру арбітражних керуючих (розпорядників майна, 
керуючих санацією, ліквідаторів) України. 

Ще однією новелою в сфері державного регулю-
вання відносин банкрутства стала регламентація на за-
конодавчому рівні статусу та повноважень саморегу-
люючої організації арбітражних керуючих, яка визна-
чається як всеукраїнська громадська організація, що 
об’єднує арбітражних керуючих, які отримали свій 
статус відповідно до вимог вже загаданого Закону, та 
здійснює повноваження з громадського регулювання 
діяльності арбітражних керуючих. 

Покладення законодавцем на саморегулюючу ор-
ганізацію арбітражних керуючих повноважень щодо 
громадського регулювання діяльності арбітражних ке-
руючих, зокрема, стосовно здійснення контролю за 
виконанням положень Закону України «Про віднов-
лення платоспроможності боржника або визнання 
його банкрутом» та інших нормативно-правових актів 
у діяльності арбітражних керуючих — її членів, а також 
участі в професійній підготовці арбітражних керуючих 
та підвищенні їх професійного рівня, спрямована на 
підвищення рівня професійної якості та позитивного 
авторитету діяльності арбітражних керуючих. 

Також передбачено новий сучасний спосіб вияв-
лення усіх кредиторів та осіб, які виявили бажання 
взяти участь у санації боржника, шляхом офіційного 
оприлюднення оголошення про порушення справи 
про банкрутство на офіційному веб-сайті Вищого гос-
подарського суду України в мережі Інтернет, що до-
зволить проінформувати більш широке коло осіб,  
зменшить витрати на провадження справи про банк-
рутство та певною мірою дозволить уникнути затягу-
вання такого провадження, на відміну від розміщення 
такого оголошення в друкованих органах — газетах 
«Голос України» або «Урядовий кур’єр». 

Крім зазначеного законодавцем скорочено стро-
ки судових процедур, які застосовуються щодо борж-
ника, регламентовано продаж майна в провадженні у 
справі про банкрутство та інші болючі питання, що на 
сьогодні свідчить про значні переваги прийнятого За-
кону. 

У 2018 р. з’являється Кодекс України з процедур 
банкрутства: Закон України від 18.10.2018 р. № 2597-
VІІІ (далі — Кодекс). Даний Кодекс досить широко 
розглядає суб’єктний склад боржників, зараховуючи 
до таких як юридичних осіб, так і фізичних осіб, у 
тому числі фізичних осіб — підприємців, неспромож-
них виконати свої грошові зобов’язання, строк яких 
настав. Кодекс України з процедур банкрутства вста-
новлює умови та порядок відновлення платоспромож-
ності боржника-юридичної особи або визнання його 
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банкрутом з метою задоволення вимог кредиторів, а 
також відновлення платоспроможності фізичної 
особи. Відповідно до ст. 6 цього Кодексу щодо борж-
ника — юридичної особи застосовуються такі судові 
процедури неплатоспроможності: розпорядження май-
ном боржника; санація боржника; ліквідація банкрута, 
а щодо боржника — фізичної особи застосовуються 
такі судові процедури неплатоспроможності: реструк-
туризація боргів боржника; погашення боргів борж-
ника [3]. 

Також у Кодексі абсолютно не піднімають гострі 
питання, які виникли у площині реалізації віднов-
лення платоспроможності підприємств, що опинилися 
в окупованому Криму та на тимчасово окупованих те-
риторіях Донецької та Луганської областей. Щодо ок-
ремих великих підприємств було прийнято кроки в 
межах інших нормативно-правових актів, однак єди-
ний підхід у вирішенні цього питання відсутній.  

У цілому зазначимо, що прийняття цього Кодексу 
виконує досить важливу функцію — зміну філософії 
розгляду питання порушення справи про банкрутства 
як негативного явища (що сформувалось переважно 
діючою практикою банкрутства великих підприємств 
як спроби уникнути виконання зобов’язань) на кон-
цепцію раннього виявлення ознак неплатоспромож-
ності та своєчасного реагування з метою збереження 
суб’єкта господарювання як структурної одиниці на-
ціональної економіки, роботодавця, платника подат-
ків. Такий підхід відповідає принципам функціону-
вання інституту банкрутства у країнах з розвинутою 
економікою, імплементація яких у вітчизняну прак-
тику сприятиме забезпеченню економічної безпеки 
національної економіки, захисту економічних інтере-
сів малого та середнього бізнесу, підвищенню інвести-
ційної привабливості вітчизняних підприємств з боку 
внутрішніх та зовнішніх інвесторів. 

Висновки. Ухвалення вищезгаданого Кодексу є 
лише початком наступного етапу розвитку норматив-
ного регулювання сфери банкрутства, що передбачає 
створення відповідної підзаконної нормативної бази 
та вироблення практики його застосування. 

Дана стаття доводить беззаперечний висновок: 
розвиток відносин у сфері банкрутства стимулює без-
перервний перегляд і вдосконалення законодавства, 
що регулює такі відносини. 

Подальші наукові пошуки можуть бути спрямо-
вані на дослідження сучасних тенденцій удоскона-
лення інституту банкрутства в Україні. 
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ЕКОНОМІКА ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ 
 
Постановка проблеми. Безперечною умовою онов-

лення основного капіталу та збільшення виробничих 
потужностей є налагоджена економіка інвестиційних 
процесів, яка дозволяє оптимізувати витрати, пов’я-
зані з використанням капіталу, та забезпечити приріст 
капіталу за рахунок збільшення обсягу виробництва й 
інтенсифікації технологічних процесів. Удосконален-
ня потребує коло питань щодо застосовування додат-
кових інструментів стимулювання єдиного процесу — 
залучення інвестицій та впровадження інновацій в 
умовах сталого розвитку.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. На необ-
хідності систематичного відстеження різних форм 
інноваційно-інвестиційної діяльності підприємств  
і пов’язаних витрат на теоретичному й методичному 
рівнях наголошують ряд науковців і практиків, серед 
яких В.І. Ляшенко, Л.І. Ковчуга, C.В. Онишко, 
А.О. Князевич, Т.Ю. Коритько, О.М. Крук та ін. [1-
12]. Однак результати теоретичної розробки проблеми, 
на жаль, поки що не стали чинником, здатним по- 
мітно вплинути на економічну практику підприємств 
України. 

Мета дослідження полягає в розкритті теоретич-
них та методичних основ економіки інвестиційних 
процесів на українських підприємствах у сучасних 
умовах розвитку.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Зазна-
чимо, інвестиціями в Україні є всі види майнових та 
інтелектуальних цінностей, вкладених в об’єкти під- 
приємницької діяльності, тобто кошти, цільові банків-
ські вклади, паї, цінні папери, рухоме і нерухоме 
майно, майнові права інтелектуальної власності, права  
користування землею, водою, ресурсами, «ноу-хау» 
тощо. Економіка інвестиційних процесів повинна ба-
зуватися на оптимізації кращих інвестиційних активів. 
Для пересічних громадян сьогодні — це гривневий та 
доларовий депозит, доларовий кеш, торгівля на Forex, 
інвестиційні фонди, облігації внутрішньої державної 
позики України, нерухомість тощо. У 2018 р. бізнес 
віддавав перевагу капіталовкладенням у сільське гос-
подарство, будівництво, нерухомість, видобування,  
харчову і легку промисловість, металургію — відпо-
відно тим підприємствам зазначених галузей, для яких 
характерними ознаками-чинниками були: 

— спроможність підприємств ефективно викори-
стовувати залучені у розвиток підприємства інвестиції, 
можливість підвищувати їх ефективність; 

— фінансова стійкість та платоспроможність під-
приємств у довгостроковому періоді. 

Загальна динаміка обсягу інвестицій у промисло-
вість України у 2010-2018 рр. наведена на рис. 1. 

 
 

 
Рис. 1. Динаміка обсягу інвестицій у промисловість за 2010-2018 рр. 

Побудовано за даними джерела [2]. 
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Як видно з рис. 1, спостерігаємо тенденцію до 
зростання обсягу інвестицій у промисловість у вартіс-
них показниках за аналізований період. Зростання  
відбулося за всіма видами промислової діяльності у: 
добувній промисловості і розробленні кар’єрів, пере-
робній промисловості, постачанні електроенергії, газу, 
пари та кондиційованого повітря та водопостачанні. 
Зокрема, динаміка обсягу інвестицій у добувну та пе-
реробну промисловість України за 2010-2018 рр. наве-
дена на рис. 2. Джерелами зростання були, перш за 
все, ресурси сектору нефінансових корпорацій, кре-
дити банків і кошти населення на будівництво житла, 
а драйверами залучення інвестицій — переважно під- 
приємства промисловості, а також транспорту, дер- 
жавного управління й оборони. Для іноземних інвес-

торів найбільш привабливими у 2018 р. були галузі пе-
реробної промисловості, а також сфера оптової і роз-
дрібної торгівлі, нерухомість. Основні іноземні інвес-
тори вже декілька років поспіль — Кіпр, Нідерланди, 
Велика Британія, Німеччина, Швейцарія, Віргінські 
острови (Брит.), Австрія, а також Російська Федерація, 
Франція, Польща та Угорщина [16]. 

Щодо дієвих форм державної підтримки іннова-
ційних процесів у європейських країнах, застосову-
ються дотації, пільгові безоплатні субсидії, пільгові  
і цільові кредити, оплата витрат на технічну експер-
тизу, система страхування кредитів, податкові знижки 
і пільги. Організаційними структурами інноваційного 
процесу при цьому є технопарки, інноваційні та вен-
чурні фірми тощо. 

Рис. 2. Динаміка обсягу інвестицій у добувну та переробну промисловість за 2010-2018 рр. 

Побудовано за даними джерела [2]. 

З аналізу представлених на рис. 2 даних, дохо-
димо висновку, що за аналізований період обсяг інве-
стицій в обробну промисловість зріс на 234,5% (з 
30151,9 млн грн у 2010 р. до 100869,7 млн грн у 
2018 р.), у добувну промисловість — на 253,7% (відпо-
відно з 15261,1 млн грн до 53984,6 млн грн). 

Утім, варто зважати на якість інвестицій. Слід на-
голосити, що в умовах сталого розвитку, якість інвес-
тицій — це не просто показник, що характеризує сту-
пінь прибутковості капіталовкладення в конкретний 
інвестиційний сегмент і об’єкт, а й ступінь соціальної 
та екологічної ефективності. За даними з відкритих 
джерел [13-15] наведемо приклади якісних інвестицій 
ФПГ. 

Приклади. У першому кварталі 2019 р. на най- 
більшому гірничо-металургійному підприємстві Укра-
їни ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» розпочалася ре-
монтна кампанія доменних печей. Було проведено ін-
тенсивний капітальний ремонт ІІІ розряду доменної 
печі № 6, де замінили засипний апарат і скіпи голов-
ного підйому, а також відремонтовано повітронагрі-
вачі та обладнання ділянки шихтоподачі. Крім того, 
було відремонтовано газоочисні установки, що дасть 
можливість знизити вплив на навколишнє середовище 
та покращити умови праці на робочих місцях. Витрати 
компанії на капітальний ремонт цієї печі склали  
112 млн грн. У другому кварталі 2019 р. близько  

240 млн грн «АрселорМіттал Кривий Ріг» направив на 
капітальний ремонт ІІІ розряду доменної печі № 9 — 
найбільшої на металургійному комбінаті. На цій домні 
планують замінити холодильні плити шахти печі та за-
сипний апарат, виконати ремонт кожуха, торкрету-
вання шахти печі та заливку горна вогнетривким бе-
тоном. Плановий ремонт дозволить доменній печі  
№ 9 стабільно відпрацювати ще два роки до початку її 
повної модернізації, що запланована на 2021 р. [13]. 

Також актуальним в умовах сталого розвитку є 
масштабна реконструкція доменної печі №3 на мета-
лургійному комбінаті «Азовсталь» Групи Метінвест: 
продовження будівництва насосної станції хімічно 
очищеної оборотної води для охолодження печі. Після 
введення станції в експлуатацію доменна піч буде охо-
лоджуватися без використання морської води, що зро-
бить промисловий процес екологічнішим [14]. 

«Значні обсяги освоєння капітальних інвестицій 
спостерігались у тимчасовому розміщуванні й органі-
зації харчування (зростання у 2,6 раза), що, в тому  
числі, було обумовлено початком будування індустрі-
ального парку «Innovation Forpost» в м. Дніпро, а та-
кож проведенням ремонтних робіт та оновленням за-
кладів громадського харчування, зокрема, за рахунок 
коштів іноземних інвесторів». Очікуваний обсяг інве-
стицій індустріального парку «Innovation Forpost» ко-
мунального підприємства «Агентства розвитку Дніп- 
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ра» Дніпровської міської ради складає 147,5 млн дол. 
США, термін реалізації проєкту 2017-2027 рр. [15]. 

Проте питання налагодження інвестиційного клі-
мату на підприємствах країни в цілому, а не тільки на 
успішних підприємствах галузей обробної та добувної 
промисловості крупних промислово-фінансових груп, 
залишається невирішеним, оскільки більшість вітчиз-
няних підприємств потерпають від нестачі фінансових 
ресурсів та неефективної системи управління марке-
тинговою діяльністю. Тому своєчасними заходами по-
винні стати стратегування, контроль проєктів, вдоско-
налення комплексу маркетингу, вивчення інвестицій-
ної кон’юнктури, поведінкових моделей конкурентів, 
індексів задоволеності інвесторів тощо.  

Висновки та рекомендації. У даному дослідженні 
доведено, що для України пріоритетом мають стати ін-
вестиції у розвиток високотехнологічних та наукоєм-
них виробництв. 

Проаналізовано загальну динаміку обсягу інвес-
тицій у промисловість у 2010-2018 рр. Спостерігаємо 
тенденцію до зростання обсягу інвестицій у промис-
ловість у вартісних показниках за аналізований період. 
Зростання відбулося за всіма видами промислової  
діяльності у добувній промисловості і розробленні 
кар’єрів (на 234,5%), переробній промисловості (на 
253,7%), постачанні електроенергії, газу, пари та кон-
диційованого повітря та водопостачанні. 

Наголошено, що в умовах сталого розвитку варто 
зважати на якість інвестицій — не лише як на показ-
ник, що характеризує ступінь прибутковості капіта-
ловкладення в конкретний інвестиційний сегмент  
і об’єкт, а й такий, що характеризує ступінь соціальної 
та екологічної ефективності. 
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ПРОБЛЕМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ  
БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ ЯК ЗАСОБУ СТИМУЛЮВАННЯ 

РОЗВИТКУ РИНКУ КРЕДИТНИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ 
 
Постановка проблеми. В умовах нестабільності 

економіки, кризи платежів, виникнення інфляційних 
процесів у підприємств різних форм власності все  
частіше виникає потреба у залученні додаткових кош-
тів для здійснення господарської діяльності та отри-
мання прибутку. Найбільш поширеною формою залу-
чення коштів є отримання банківського кредиту  
за кредитним договором. Банківське кредитування 
суб’єктів господарювання є дієвим способом виходу 
економіки з кризи. Посилення ролі кредитних відно-
син як засобу стимулювання розвитку виробництва 
проявляється в різних аспектах. Кредит є обов’язко-
вою умовою розширеного відтворення, важливою 
складовою діяльності державних, акціонерних та при-
ватних підприємств, надійним інструментом, який 
опосередковує процес виробництва та реалізації про-
дукції. Кредит сприяє науково-технічному прогресу, є 
джерелом капітальних вкладень, виступає інструмен-
том стимулювання виробництва. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Багато 
вчених присвячують свої дослідження особливостям 
розвитку банківського сектору, банківської системи 
загалом та банківських кредитів, зокрема. K. Andriu-
shchenko [1] доводить необхідність розгляду розбудови 
банківського сектору на засадах сталого розвитку, про-
понуючи групування наукових підходів щодо ролі  
банків у поширенні парадигми сталого розвитку. 
V. Kovalenko [3] вказує, що сучасні тенденції вимага-
ють застосування нових підходів до оцінки банківської 
системи, що дозволяють виявляти потенціал банків- 
ського сектору й абсорбувати шоки, викликані сис- 
темними ризиками. І. Kosach [4], I. Kuzheliev [5], 
B. Samorodov [6], M. Fedyshyn [7] та S. Shkarlet [9] оці-
нюють ефективність та продуктивність банківської си-
стеми України в межах ринку фінансових послуг, 
впроваджуючи динамічну модель на основі функціо-
нування банківської системи, дозволяє отримати уза-
гальнену оцінку економічної ефективності банківської 
діяльності. М. Дубина [2] визначає, що у переважній 
більшості наукових праць мало уваги приділяється на-
уковому обґрунтуванню механізму розподілу всіх бан-
ківських послуг. Серед традиційних банківських по- 
слуг M. Zveryakov [10] визначає, що на сучасному етапі 
комерційні банки проводять свою діяльність в умовах 
постійно мінливих загальних економічних, соціальних 
та політичних умов, що впливають на надійність. Ав-
тори досліджують сучасний стан та диверсифікацію 
банківського кредитування в Україні, проблеми, які 
виникають у національній економіці через погіршення 
працездатності банківської системи України.  

Метою дослідження є визначення основних про-
блем вдосконалення механізму банківського кредиту-
вання як засобу стимулювання розвитку ринку кре- 
дитних послуг в Україні. 

Постановка завдання. Світова фінансова криза, 
яка охопила й Україну, значно послабила банківську 
систему. Тому, необхідним і надзвичайно актуальним 
питанням є оцінка стану банківської системи, вияв-
лення проблем розвитку банківської системи та роз-
робка напрямів їх вирішення загалом та кредитного 
ринку зокрема. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Незва-
жаючи на стрімкий розвиток банківської сфери, Укра-
їна дедалі гостріше відчуває проблеми банківського 
кредитування. Поряд із збільшенням обсягів наданих 
кредитів зростає й кількість неповернених позичаль-
никами кредитів, що в свою чергу призводить до не-
стачі грошових ресурсів і як наслідок впливає на рі-
вень відсоткових ставок за кредитами. Але на сучас-
ному етапі розвитку української економіки існує чи-
мало проблем, які перешкоджають банкам надавати 
окремі види кредитів, сприяють зростанню частки не-
бажаних видів кредитів (прострочених, пролонгова-
них, безнадійних тощо), що погіршує ліквідність та 
платоспроможність банків. Так, одне з основних об-
межень діяльності українських комерційних банків на 
сучасному етапі — неможливість і небажання комер-
ційних банків проводити довгострокове кредитування. 
Це пов'язано з відсутністю довгих кредитних ресурсів, 
відсутністю серйозних позичальників, які б мали 
стійке фінансове становище, інфляцією, великим ри-
зиком неповернення кредитів. Але останнім часом в 
економіці України відбулися зміни, які змусять ко- 
мерційні банки переглянути свою кредитну діяльність 
і збільшити частку довгострокового кредитування. 
Аналіз ринку банківських кредитів показує тенденцію 
до зростання обсягів банківського кредитування на 
період, проте існують певні проблеми, які пере- 
шкоджають швидкому покращенню банківської сис-
теми у цій сфері. До основних з них можна віднести 
такі: складна процедура отримання кредиту; чинник 
страху «життя в борг»; недостатня державна підтримка 
ринку кредитування; існуючі недоліки у сучасних си-
стемах оцінки кредитоспроможності позичальників; 
відсутність знань про процедуру отримання кредиту;  
відсутність майна під заставу; високі відсоткові ставки 
по кредитним ресурсам; відсутність чіткої законодав-
чої регламентації кредитних відносин; низький рівень 
довготермінового та інвестиційного кредитування. 
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Розглянемо найбільш поширені проблеми креди-
тування. Незважаючи на зменшення облікової ставки 
Національного банку України, процентні ставки за 
кредитами залишаються ще на порівняно високому  
рівні. Однією з причин підвищення ставок за креди-
тами є залучення дорогих ресурсів, зокрема за депози-
тами. Між процентними ставками за кредитами і де-
позитами існує значний розрив — понад 10%. Для того 
щоб контролювати ці ризики комерційним банкам 
України потрібно насамперед забезпечити якість кре-
дитного портфелю. Під якістю кредитного портфеля  
можна розуміти таку властивість його структури, що 
має здатність забезпечувати максимальний рівень при-
бутковості при допустимих рівнях кредитного ризику. 
А, як відомо, доходи від здійснення кредитної діяль-
ності банками складають найбільшу питому вагу з усіх 
доходів банку. 

Важливу роль у прийнятті оптимальних рішень, 
спрямованих на досягнення максимального прибутку, 
зменшення кредитних ризиків відіграє наявність до- 
стовірної, вичерпної, своєчасної і зрозумілої інформа-
ції, від неї напряму залежить ефективність банків- 
ського менеджменту. Саме тому гостро постає пи-
тання комплексного аналізу якості кредитного порт-
феля, тобто оцінка зовнішнього та внутрішнього сере-
довища, в якому він формується. Розробка забезпе-
чення аналізу в частині формування та управління 
кредитним портфелем банку передбачає, передусім, 
врахування усіх можливих факторів впливу та кіль- 
кісно-якісну оцінку кредитних операцій. Найбільші 
проблеми при кредитуванні виникають під час управ-
ління окремими етапами кредитного процесу.  

Також суттєвою проблемою у сфері банківського 
кредитування є відсутність законодавчого забезпе-
чення його здійснення. Зараз правовідносини у сфері 
кредитування регулюються в основному нормами Ци-
вільного кодексу України, Законів України «Про На-
ціональний банк України», «Про банки і банківську 
діяльність», в яких містяться загальні норми та поло-
ження з питань банківського кредитування, захисту 
прав та інтересів кредиторів і забезпечення стабільно-
сті всієї банківської системи. Проте права банків за- 
фіксовані у цих та інших законах ігноруються.  

Не менш важливим сьогодні залишається пи-
тання професійних вимог до банківських працівників. 
Національний банк України визначає певні вимоги до 
працівників банку та має право вимагати звільнення 
цих осіб, якщо вони не відповідають встановленим ви-
могам для зайняття певних посад. Як показало дослі-
дження процесу кредитування на ринку банківських 
кредитів, виникнення проблем при кредитуванні на 
більш загальному рівні пов'язано з тим, що негатив-
ний характер кредитних відносин і факти прямих 
втрат банків мають глибоке економічне підґрунтя. 

А саме, в умовах подолання негативних наслідків 
важкої економічної кризи грошові потоки не завжди 
збігаються і не завжди обумовлюються потоками това-
рів. Через відсутність відпрацьованих економічних ін-
струментів та ефективної системи управління грошо-
вими потоками практично неможливо відслідкувати 
рух коштів. Тому після видачі позичок значна їх частка 
йде у «тінь». До того ж, при отриманні позички готів-
кою, зрозуміло, що буде надто складно або ж і зовсім 
неможливо простежити за рухом грошей та гаранту-
вати своєчасне виконання боргових зобов'язань. 

Також другою причиною є зниження прибутко-
вості активів комерційних банків. До цього призвели: 
скорочення доходу від кредитних операцій через змен- 
шення кількості кредитоспроможних підприємств- 
позичальників; підвищення конкуренції у сфері вкла-
день наявних ресурсів; суттєве зменшення маси кре-
дитних ресурсів [8]. 

Але в цих умовах банки мають здійснювати кре-
дитування клієнтів-позичальників для отримання до-
ходів і свого розвитку. І тут також закладаються підва-
лини для неповернення боргів та виникнення збитків. 
Банки кредитують позичальників, які не є кредито-
спроможними, показники фінансово-економічної дія-
льності, трапляється, не відповідають існуючим стан-
дартам. При цьому банки часто керуються «кредитною 
історією» позичальника, яка підтверджує факти отри-
мання і повернення певних сум позичок раніше. 

Помилка банків також у тому, що на етапі оцінки 
кредитної заявки та техніко-економічного обґрунту-
вання інвестиційного проєкту до неї банки в умовах 
підвищеної конкуренції вкладень наявних кредитних 
ресурсів не здійснюють детальну експертизу остан-
нього для виявлення фактичної ефективності та реа-
льності визначених у проєкті строків окупності. Зовсім 
відсутні формалізовані оцінки ризику проєктів і по- 
рівняльні характеристики декількох з них. 

Не спрацьовує для запобігання поверненню й іс-
нуюча система страхування наданих позичок. Страхові 
компанії, створені іноді за участю самих комерційних 
банків як співзасновників, не мають достатніх важелів 
впливу як на рішення самих банків стосовно надання 
позичок, так і на позичальників. Вони не мають до-
статніх коштів для відшкодування банку сум боргу  
і обмежують свою діяльність збиранням страхового 
внеску. За таких умов навіть час їх існування є досить 
обмеженим. 

Варто зауважити, що не дуже чітко та якісно пра-
цює моніторинг кредитного портфеля, який має на 
меті контроль за поточною діяльністю позичальника  
і встановлення вже на ранній стадії проблемних кре-
дитів, які, можливо, не будуть своєчасно погашені. 
Крім вище розглянутих проблем, до таких самих нега-
тивних наслідків призводять деякі помилки, допущені 
банками в процесі кредитування (див. рисунок). 

Розглянемо кожну з названих на рисунку поми-
лок виникнення проблемних кредитів. Самокредиту-
вання є однією з основних причин несвоєчасного по-
вернення позичок. Практика самокредитування може 
набувати різних форм. Найчастіше це невиправдане 
використання позичок інсайдерами. 

Про невиправдане інсайдерами використання  
банківських послуг свідчить видача їм позичок на 
пільгових умовах, пільгова ставка за депозитами чи 
пільгові комісійні, які не пропонуються іншим клієн-
там банку. Тому в процесі аналізу необхідно визна-
чити, що положення та механізми роботи з позиками, 
які було надано інсайдерам, не відрізняються суттєво 
від положень та механізмів стосовно інших схожих по-
зичок в портфелі банку. У разі потреб необхідно  
внести зміни в кредитні положення банку щодо вклю-
чення механізму кредитування інсайдерів. Для змен-
шення випадків самокредитування або пільгового ре-
жиму банку необхідно здійснювати чіткий контроль за 
видачею позичок. Тому слід ретельно вивчати позички 
з пільговими ставками або строками погашення, які  
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Рисунок. Основні причини виникнення проблемних кредитів 
(складено автором на основі джерел [3; 4; 8]) 

було видано інсайдерам та їх спорідненим особам; по-
зички, що спрямовані на невиробничі або навіть спе-
кулятивні цілі; позички з невиправданим ризиком. 

Отримання якомога більшого прибутку. Кредитні 
та інвестиційні портфелі є найбільш прибутковими 
статтями активів банківського балансу. Однак фактор 
прибутковості в діяльності банку ніколи не повинен 
переважати фактору надійності та розумного прий-
няття ризику. 

Якщо таке трапляється, це приводить до збіль-
шення обсягу позичок та інвестицій з неналежними 
ризиками, або незадовільними умовами та строками 
повернення. Хоча зазначене вище твердження прави-
льне як для великих, так і для менших за розмірами 
банків, але, звичайно, частіше воно проявляється в  
більших банках, причому така ситуація скоріше ха- 
рактерна для певних конкретних сфер кредитної дія-
льності, а не для окремих позичок. Одним з факторів, 
що вказує на наявність вказаної ситуації, є незвичайно 
привабливі процентні ставки. Свідченням можливої 
гонки за доходом будуть або надзвичайно низькі про-
центні ставки за користування позичкою для залу-
чення широкого кола підприємств, або надзвичайно 
високі ставки, які свідчать про вищий ступінь ризику. 
Якщо видача таких позичок з привабливими ставками 
невиправдана, то збитки від них будуть перевищувати 
очікувані прибутки. Ненадійні позички коштують на-
багато більше, ніж той дохід, що вони приносять.  

Недотримання принципів кредитування. З різних 
причин керівництво банку може видавати позички з 
неналежними ризиками, або незадовільними умовами 
та строками повернення з повним усвідомленням по-
рушення принципів кредитування. Причин таких ком-
промісів дуже багато, від невпевненості при роботі з 
особами з домінуючими рисами характеру або впливо-
вими зв'язками до дружби чи персональних конфлік-
тів. У великих банках ключовим фактором може бути 
потенційна втрата «компенсаційних депозитних ра- 
хунків». 

Відсутність повної або своєчасної кредитної ін-
формації є можливою та частою причиною можливих 
проблем та помилок при кредитуванні. Позичка має 
бути підтримана відповідною супровідною кредитною 

інформацією. Кредитна інформація є необхідною для 
визначення кредитоспроможності та здатності позича-
льника або потенційного позичальника повернути по- 
зичку. Необхідна кредитна інформація змінюється за-
лежно від цільового призначення, характеру та умов 
надання позички, юридичного статусу позичальника 
та попереднього досвіду роботи з ним. Одна лише фі-
нансова звітність не завжди задовольняє вимоги до- 
статності кредитних даних. Інформацію про позичаль-
ника можна також отримати з прогнозів, операційних 
кошторисів, фінансових планів, коментарів спеціаліс-
тів тощо. Важливо, щоб банк мав у кредитній справі 
достатньо інформації для пояснення рішення щодо 
надання чи не надання позички; ще більш важливо 
точно оцінити кредитний ризик для запобігання по- 
гіршення якості позички та виникнення збитків. Кре-
дитні положення банку мають встановлювати характер 
кредитної та фінансової інформації, яку необхідно 
отримати, для різних типів позичальників та різних 
обсягів заборгованості. 

Неукладання чи незастосування угод про пога-
шення заборгованості — це дуже важлива причина 
проблем кредитування. Надання позички без чіткої 
угоди, що встановлює механізм його повернення по-
рушує фундаментальний принцип кредитування, 
принцип повернення наданих позичок. Ця проблема є 
більш поширеною у невеликих за розмірами банках, 
ніж у більш великих, оскільки останні, звичайно, ма-
ють більш широкі та більш деталізовані положення 
щодо кредитування та погашення позичок. Але, незва-
жаючи ні на що, розмір банку не повинен бути ви- 
правданий відсутністю якісних положень та механізмів 
повернення заборгованості, які б визначали, коли і як 
зобов'язання мають погашатися [5]. 

Самозадоволення. Основними ознаками наявно-
сті самозадаволення керівництва банку є: відсутність 
відповідного контролю за старими чи знайомими по-
зичальниками; залежність від усної інформації, що на-
дана позичальником, замість надійних письмових дже-
рел фінансових даних; оптимістична інтерпретація ві-
домих кредитних недоліків, яка основана на тому, що 
в минулому такі загрози та періодичні важкі ситуації 
було пережито. 

Основні помилки комерційних банків 
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Хоча такі фактори найчастіше притаманні неве-
ликим банкам, але такі випадки трапляються і у вели-
ких, коли спеціаліст з кредитування має надмірно оп- 
тимістичний погляд на здібності позичальника до ке-
рівництва. Це звичайно призводить до перевидачі по-
зичок для того, щоб надати позичальнику можливість 
самому вирішувати проблеми щодо викидання «жи-
вих» грошей на вітер. Технічна некомпетентність, зви-
чайно, властива невеликим банкам. Це відсутність 
досвідчених спеціалістів з кредитування або відсут-
ність технічної здатності аналізувати фінансову звіт-
ність, отримувати та оцінювати іншу кредитну інфор-
мацію, що спричиняє появу в банку позичок з низь-
кою якістю та участь в операціях, для яких не вистачає 
досвіду [3]. 

Неякісний відбір ризиків. У процесі роботи з ос-
новними, надійними підприємствами великі банки 
можуть диверсифікувати свої кредитні портфелі за  
географічними регіонами або за галузями економіки. 
Невеликі банки більш обмежені в цьому відношенні, 
 і тому вони використовують наявні для них можливо-
сті, що може призвести до слабкої бази активів. 

Ухвалення позик повинно базуватися на надійних 
та глибоких стандартах оцінки та відбору ризику. Як 
правило, до типів позик, що можуть підпадати під ка-
тегорію поганого підбору ризику, відносять такі по-
зики: 

— позики на фінансування становлення підпри-
ємства, за яким основна частка необхідних капіталь-
них вкладень, порівняно з обсягом інвестицій акціо-
нерів, проводиться банком; 

— позики для спекулятивного придбання цінних 
паперів або валюти, що ведуться без відповідної маржі 
чи забезпечення; 

— позики, що послаблені великим моральним ри-
зиком; 

— позики, що базуються більше на очікуванні ус-
пішного проведення ділової операції, ніж на наявності 
власних коштів позичальника; 

— позики, що покриті заставою із проблематич-
ною ліквідаційною вартістю; 

— позики, що видані внаслідок іншої вигоди — 
контролю за великим сальдо депозиту в банку, і не ос-
новані на достатньому рівні коштів чи застави. 

Надмірне кредитування. З точки зору остаточних 
збитків, майже однаково позичати забагато грошей 
фундаментально надійному позичальнику, що й пози-
чати позичальнику ненадійному. Позики, що виходять 
за межі обґрунтованої здатності позичальника їх пога-
сити, є ненадійними. Ніде так не ціниться здоровий 
глузд, як при визначенні безпечного максимального 
рівня позики ненадійному кредитору. 

З метою мінімізації впливу вказаного чинника на 
своєчасність погашення наданих позичок Національ-
ним банком України встановлені спеціальні еконо- 
мічні нормативи, що обмежують розмір наданих по-
зик. 

Конкуренція між банками за розмір та вплив на 
суспільство, може призвести до компромісу із кредит-
ними принципами та до виникнення ненадійних по-
зичок. Остаточні витрати на ненадійні позички завжди 
переважають тимчасовий виграш від розширення та 
впливу.  

В умовах зростання сум неповернених позичок 
посилюється значення контролю з боку банку за чіт-
ким виконанням умов кредитного договору. Першо- 

чергового значення тут набуває своєчасність сплати 
боржником чергових процентів і встановленої частини 
погашення основного боргу. Враховуючи, що кожній 
позиці властивий ризик невиплати процентів чи непо-
вернення позики внаслідок непередбачених обставин, 
зрозумілим є намагання банку кредитувати лише пе-
ревірених позичальників, які добре себе зарекоменду-
вали [9].  

Однак в умовах нестабільності економіки таких 
клієнтів обмаль і обмежитися лише ними — це поста-
вити під сумнів діяльність банку як кредитної уста-
нови. Тому довільно не втрачати можливості нарощу-
вати обсяг позичкових операцій і за рахунок тих клі- 
єнтів, для яких властивий підвищений ризик. Адже 
саме для них характерна більша доходність порівняно 
з слаборизиковими. Беручи до уваги існування прямо-
пропорційної залежності між величиною ризику і до-
ходністю кредитних операцій, кожен банк у центр кре-
дитної політики повинен ставити забезпечення зба- 
лансованості між ризиковістю та обережністю. Над- 
мірна (невиправдана) ризиковість посилює загрозу па-
діння доходності банку внаслідок неповернення бор-
гів, а то й невиплати процентів, тоді як перебільшена 
обережність знову ж таки не дає змоги використати 
багато які прибуткові можливості.  

Очевидною є необхідність регулювання кредит-
них ризиків та реалізація заходів щодо пом'якшення 
їхнього впливу на доходність банку. Вітчизняна прак-
тика свідчить, що труднощі з поверненням основного 
боргу, а часто і відсотків по ньому, як правило, викли-
кані негативним розвитком різноманітних процесів. 
Вони далеко не завжди мають форми прояву, особливо 
на початкових етапах. Тому загроза для зниження до-
ходності банку на ранніх стадіях реалізації кредитного 
договору, яка ще чітко не проявилася, але свідчить про 
зародження у боржника фінансових труднощів, може 
бути своєчасно встановлена лише кваліфікованим ме-
неджером банку. У нього є час і можливості застосу-
вати заходи щодо їх попередження чи пом'якшення й 
захисту інтересів банку, перш ніж реалізація кредит-
ного ризику зумовить зниження його доходності.  

Проте, невиконання боржником своїх зобов'я-
зань перед банком не обмежується лише несплатою 
процентів і неповерненням позики. У цьому разі під-
ривається репутація фінансово-кредитного інституту, 
тому що значний обсяг проблемних позичок веде до 
загрози неплатоспроможності банку, яка відлякує по-
тенційних вкладників та інвесторів. Підвищення втрат 
від позичкових операцій викликає відплив із банку 
кваліфікованих спеціалістів через зниження обсягу 
прибутку як джерела їхнього матеріального заохо-
чення. Слід враховувати й необхідність для фінансово-
кредитного закладу здійснювати додаткові витрати, 
пов'язані з стягненням проблемної позички, а також 
те, що певна частина банківського капіталу «мертвіє» 
в непродуктивних активах, що знижує дохідніть банку. 

Виникнення проблемних позичок зумовлено різ-
ними причинами, найпоширенішими з яких є: 

— фактори, які не можуть контролюватися бан-
ком і перебувають поза сферою його діяльності; 

— прорахунки і помилки керівництва підприєм- 
ства, яке одержало позику, або неефективна робота 
його трудового колективу; 

— недосконале й необґрунтоване дослідження 
кредитної заявки, некваліфікована розробка умов кре-
дитного договору, здійснена банківськими фахівцями, 
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та слабкий і несвоєчасний контроль за його виконан-
ням. 

До причин виникнення проблемних позик, що 
викликані некваліфікованою діяльністю банківських 
спеціалістів, належать: 

— поверхневе вивчення заявки боржника на  
одержання кредитних ресурсів; 

— неправильна оцінка фінансових можливостей 
клієнта; 

— помилки в оцінці вартості й рівні ліквідності 
матеріальних та інших активів, що є забезпеченням 
позики; 

— відсутність або неякісне проведення контролю 
за фінансовим станом боржника та виконанням ним 
умов договору [4]. 

Обмеження кількості проблемних позичок багато 
в чому залежить від того, наскільки правильно визна-
чений обсяг такої позички щодо конкретного позича-
льника. При цьому важливо обґрунтовано вибрати  
певний варіант видачі позички залежно від його об-
сягу, зокрема: надання позички в повному розмірі 
шляхом зарахування коштів на відповідний позичко-
вий рахунок, а потім використання їх тоді, коли вини-
кає необхідність; реалізація права на одержання по- 
зички поступово, залежно від моменту виникнення 
потреби в позичкових коштах; одержання позичальни-
ком права на певний обсяг позички, але тимчасове 
його невикористання внаслідок зміни умов підприєм-
ницької діяльності. 

Підвищення чи, навпаки, зниження кредитного 
ризику і відповідна динаміка доходності банку, залеж-
но від цього багато в чому визначаються вимогами 
щодо кредитних операцій, які встановлюються кож-
ним банком. Ці вимоги на практиці зводяться до таких 
положень. Фінансові ознаки проблемності позичок 
можуть виявлятися при проведенні аналізу фінансової 
звітності.  

Застережні сигнали фінансового характеру мо-
жуть виявлятися через відхилення показників госпо-
дарсько-фінансової діяльності компанії-боржника від 
планових або очікуваних відхилень в системі обліку і 
контролю боржника, або через модифікацію наданих 
йому позичок. Остання виявляється у тих випадках, 
коли, наприклад, сезонні позички можуть поповнюва-
тися періодично і, в результаті, стануть постійним 
джерелом фінансування затрат клієнта. Порушення 
обороту грошових потоків клієнта примушує остан-
нього до змін умов кредитування, пролонгації позик 
тощо. Враховуючи те, що умови позик повинні відпо-
відати їх меті, банку необхідно проаналізувати невід-
повідність у використанні позичок і провести аналіз її 
причин. 

Висновки. Незважаючи на стрімкий розвиток  
банківської сфери, Україна дедалі гостріше відчуває 
проблеми банківського кредитування так із збільшен-
ням обсягів наданих кредитів зростає й кількість не-
повернених позичальниками кредитів, що в свою 
чергу призводить до нестачі грошових ресурсів і як на-
слідок впливає на рівень відсоткових ставок за креди-
тами. Однією з причин підвищення ставок за креди-
тами є залучення дорогих ресурсів, зокрема за депози-
тами. Між процентними ставками за кредитами і де-
позитами існує значний розрив — понад 10%. Для того 
щоб контролювати ці ризики комерційним банкам 
України потрібно насамперед забезпечити якість кре-
дитного портфелю. Також суттєвою проблемою у 

сфері банківського кредитування є відсутність законо-
давчого забезпечення його здійснення. 
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МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ФІСКАЛЬНОЇ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ  
ДОХОДІВ В УМОВАХ СТАНОВЛЕННЯ БЮДЖЕТНОЇ  

ФЕДЕРАЛІЗАЦІЇ УНІТАРНОЇ ДЕРЖАВИ 

Вступ. Впроваджуючи передовий світовий досвід 
і закладаючи основу сучасної системи управління дер-
жавними фінансами в останні роки, Україна провела 
низку важливих реформ в галузі управління держав-
ними фінансами. Зокрема, успішно впроваджено су-
часну систему казначейського обліку із застосуванням 
єдиного казначейського рахунку [1]. Кодифіковано 
національне законодавство з питань оподаткування.  

Здійснюється модернізація системи податкового 
адміністрування на основі відмови від традиційного 
адміністративно-командного стилю до більш сучас-
ного, орієнтованого на надання послуг [2]. 

З 2017 року введено трирічне планування Дер- 
жавного бюджету України, створено Державний Фонд 
Регіонального розвитку, розпочато процес децентралі-
зації державного управління [3]. 

Проте, попри всі проведені реформи і удоскона-
лення, низька ефективність державних видатків, недо-
статні інвестиції у розвиток інфраструктури, недовер-
шеність адміністрування процесу формування бюджет-
них доходів (наявність податкового боргу по сплаті за-
гальнодержавних податків, заборгованість з відшкоду-
вання ПДВ), дефіцитність Державного та профіцит-
ність місцевих бюджетів України у поєднанні із не- 
гнучкими моделями фінансового управління усклад-
нюють проведення ефективної соціально-економічної 
та бюджетно-податкової політики. 

Бюджетно-податкову політику визначено серед 
основних інструментів сприяння активному, сталому  
і збалансованому економічному зростанню, передусім, 
на основі стабілізації ситуації у бюджетній сфері. Про-
ведення ефективної бюджетно-податкової політики 
сприятиме підвищенню впевненості та соціально-еко-
номічної стійкості світової та регіональних (націо- 
нальних) виробничо-технологічних систем, досяг- 

ненню фінансової стабільності та її захисту, а також 
забезпеченню всього світового суспільства можливос-
тями для отримання переваг від глобалізації та впро-
вадження останніх досягнень науково-технічного про-
гресу.  

В Комюніке тридцять четвертої наради Міжна- 
родного валютно-фінансового комітету (МВФК) від  
8 жовтня 2016 року наголошувалось, що всім країнам 
слід застосовувати гнучку бюджетно-податкову полі-
тику із акцентом на створення умов та сприяння еко-
номічному зростанню, в тому числі на основі пріори-
тетної уваги до розміщення високоякісних інвестицій. 

Одночасно слід нарощувати фінансову стійкість 
держави шляхом забезпечення стабільної траєкторії 
зменшення відношення державного боргу до валового 
внутрішнього продукту (ВВП). 

Заходи податково-бюджетної політики, які вселя-
ють довіру і відповідають цим принципам, сприяти-
муть динамічному економічному зростанню і підви-
щенню впевненості у майбутньому. Ретельно побудо-
вані податкові структури, а також завдання щодо  
вдосконалення бюджетного планування, мобілізації 
бюджетних доходів, сприятимуть прискоренню і тем-
пів соціально-економічного зростання, і захисту враз-
ливих груп населення та зменшенню соціальної не- 
рівності [4]. 

Становлення та розвиток інституту місцевого са-
моврядування в Україні, забезпеченого достатніми 
джерелами фінансування конституційних повнова-
жень, визначає необхідність розбудови оновленого 
формату відносин між Державою, органами місцевого 
самоврядування та платниками податків (бізнесом  
і домашніми господарствами). Основним завданням у 
сфері розвитку місцевого управління України (яке од-
ночасно є значимою проблемою) є зміцнення дохід- 
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них джерел органів місцевого самоврядування з метою 
формування економічно-спроможних, конкуренто- 
здатних та самодостатніх Об’єднаних територіальних 
громад (далі — ОТГ). 

Модернізація моделі місцевого самоврядування, 
що є пріоритетом поточної економічної політики Ук-
раїни, потребує розробки виважених, прозорих і ре-
зультативних рішень щодо удосконалення процесу  
формування фінансових ресурсів ОТГ. 

Основні засади, принципи і критерії, а також 
пропорції, форми і механізм акумуляції фінансових 
ресурсів на різних рівнях державного управління на-
бувають особливого значення в процесі трансформації 
взаємовідносин між центральним рівнем управління 
та локальними юрисдикціями. Оскільки будь-які но-
вації у сфері державного управління потребують фі-
нансового забезпечення на всіх етапах їх розробки, 
впровадження та адміністрування. Відповідно, потре-
бують теоретичного обґрунтування і основні вектори 
трансформації доходної бази місцевого самовряду-
вання, зорієнтованої на формування бюджетів органів 
місцевого самоврядування України, спроможних за-
безпечити прискорений регіональний розвиток у всіх 
сферах соціально-економічної та іншої діяльності. 

Весною 2014 року Кабінет Міністрів України  
ухвалив Концепцію реформування місцевого самовря-
дування та територіальної організації влади в Україні, 
яка відповідає європейським принципам самовряду-
вання [5; 6]. 

У червні 2014 року прийнято Закон України «Про 
співробітництво територіальних громад» [7].  

Відповідно до Позачергового послання Прези- 
дента України [8], Стратегії сталого розвитку «Україна 
2020» [9], Коаліційної угоди [10], Програми діяльності 
Кабінету Міністрів України [11], Верховна Рада за- 
твердила План законодавчого забезпечення реформ в 
Україні [12]. 

Проєкт змін до Конституції України, у разі його 
прийняття, дозволить остаточно закріпити адміністра-
тивно-територіальний, устрій, та нову регіональну  
карту території та повноваження територіальних гро-
мад. 

У результаті децентралізації державного управ-
ління в Україні органи місцевого самоврядування на-
бувають більшої фінансової автономії, значно розши-
ряється і сфера їх повноважень, а разом з цим — і суми 
державних коштів, що надходять та/або лишаються у 
їх розпорядженні. Місцеві органи влади приймають 
все більше рішень щодо здійснення державних інвес-
тицій, експлуатації й обслуговування найбільших  
і найважливіших об'єктів інфраструктури, в частині 
фінансування робіт з експлуатації, технічного обслу-
говування та оновлення основних засобів. 

Передусім, це сфери охорони здоров’я і освіти, а 
також сфера комунальних послуг. Означені повнова-
ження потребують відповідного фінансового забезпе-
чення як у формі власних доходів нових адміністра- 
тивно-територіальних утворень, так і у вигляді спе- 
ціалізованих субвенцій та субсидій із Державного  
бюджету України. 

Законом України «Про місцеве самоврядування в 
Україні» від 21.05.1997 року були визначені сфери від-
повідальності органів місцевого самоврядування, роз-
діляючи кожну з них на власні і делеговані повнова-
ження [13]. Власними (або самоврядними) повнова-
женнями є права і обов'язки місцевих органів само- 

врядування, які визнані державою і передбачають са-
мостійне рішення населенням питань місцевого зна-
чення. 

Делегованими визнано повноваження, що надані 
органам місцевого самоврядування законом, з одно- 
часною передачею необхідних матеріальних і фінансо-
вих ресурсів, реалізація яких контролюється органами 
виконавчої влади України. 

До сфер відповідальності місцевих органів само-
врядування України належить: забезпечення комп- 
лексного розвитку території громади; планування;  
бюджет і фінанси; управління власністю громади  
і місцевими фінансовими засобами; забезпечення по-
треб населення в житлі, транспорті, торгівлі і комуна-
льні послуги; соціальний захист населення; зовніш-
ньоекономічна діяльність; сприяння обороні держави; 
розвиток охорони здоров'я, освіти, культури та спорту; 
захист навколишнього середовища; регулювання зе- 
мельних відносин; облік; ліцензування та реєстрація; 
а також інформаційне забезпечення. 

Згідно з останніми змінами, внесеними до  
Бюджетного кодексу Законом України від 28 грудня 
2014 року за № 79-VIII, було скасовано розподіл до-
ходів на перший і другий кошики. 

Актуалізації теми дослідження сприяла розробка 
проєктів: 

— Державної стратегії регіонального розвитку на 
2021-2027 рр. (національний рівень) та Регіональних 
стратегій адміністративних областей на період до 
2027 р. (регіональний рівень); 

— Планів заходів з реалізації Стратегії на 2021-
2023 рр. (перший етап). 

Формування вказаних стратегій і планів заходів 
передбачає наявність національно визначених точок 
економічного зростання в ОТГ на підставі комплекс-
ного об'єктивного аналізу їх фінансового потенціалу — 
рівня та динаміки валового регіонального продукту 
(ВРП), як результативного показника фінансово-еко-
номічної діяльності території [14]. 

Доречним стає також аналіз вітчизняного досвіду 
фінансового вирівнювання регіонів та досягнення зба-
лансованості місцевих бюджетів районів і областей в 
умовах створення ОТГ, які отримують трансферти з 
Державного бюджету України. 

Фахівцями Інституту фізичної економіки розроб-
лені «Науково-методичне забезпечення стратегічного 
планування та державне регулювання регіонального 
людського розвитку в Україні» [15] та «Науково-мето-
дичні засади державного регулювання стійкого люди-
ноцентриського розвитку регіонів» [16] в контексті 
впровадження бюджетного федералізму соціального 
устрою держави та узгодженості національних завдань 
та індикаторів Цілей Сталого Розвитку на період до 
2030 року з системою 33-х показників шести блок-ас-
пектів виміру Індексу регіонального людського роз- 
витку (ІРЛР). 

Стисла характеристика і постановка проблеми. 
Мета статті. Бюджетний федералізм в унітарній дер-
жаві полягає в регламентації фінансової самодостат-
ності органів регіональної влади та місцевого самовря-
дування, яка визначена за доходами, виходячи з їх ви-
даткових повноважень в соціально-економічному роз-
витку та на основі прогнозних розрахунків джерел  
і обсягів місцевих фінансів. 

Видаткові повноваження мають відповідати об-
сягу фіскальних надходжень. Регіональні органи влади 
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та органи місцевого самоврядування, не очікуючи вка-
зівок і контрольних цифр від органів загальнонаціо- 
нальної влади, самостійно аналізують варіанти влас-
них фінансових можливостей у базовому, звітному та 
плановому періодах (як мінімум у трирічному вимірю-
ванні) й на підставі екологічних і соціальних нормати-
вів (не нижче рівня мінімальних соціальних потреб  
і галузевих стандартів надання послуг населенню — 
освітня та медична субвенція, кошти на соціальний за-
хист і соціальне забезпечення) самостійно приймають 
рішення щодо реалізації Місцевих цільових програм  
і Планів заходів з реалізації Регіональних стратегій [17; 
18].  

Впровадження бюджетного федералізму націле-
но, з одного боку, на забезпечення фінансових потреб 
кожної територіальної громади відповідно до її еконо-
мічної спроможності з мобілізацією внутрішньо-ре- 
гіональних резервів, а, з іншого, — на забезпечення 
соціальної рівності в отриманні населенням конститу-
ційно гарантованих державою публічних послуг в ко-
жному районі. 

На жаль, положення бюджетного федералізму й 
досі не прийняті до практичного використання на- 
родними депутати та керівниками Верховної Ради й 
Уряду, фахівцями Мінфіну, Мінекономрозвитку,  
Міністерства охорони здоров'я та Міністерства освіти 
і науки України. 

Становлення бюджетного федералізму в Україні 
як унітарній державі відбувається надто повільно в 
зв'язку з відсутністю належного науково-освітянського 
та адміністративного забезпечення. Термін «федералі-
зація» (навіть бюджетна) дратує політиків і керів- 
ництво Уряду та Держави на противагу більш по- 
пулістського терміну «децентралізація». В Україні не 
здійснено переосмислення минулого власного досвіду 
та сучасного світового щодо переважно територіаль-
ного (порівняно з галузевим) принципу управління со-
ціально-економічним розвитком у регіоні. 

Фахівцями Інституту фізичної економіки ім. С.А. 
Подолинського з 2000 року ініціативно підготовлені 
наукові наробки з проблем бюджетної федералізації, 
інформаційно-методичної узгодженості Цілей Роз- 
витку Тисячоліття на 2001-2015 роки, з системою 33-х 
показників ІРЛР, впровадження соціально-адекват-
ного менеджменту на національному та регіональних 
рівнях управління та ін. [19-22].  

Разом із вченими Бердянського університету ме-
неджменту і бізнесу МОН України були розроблені 
вперше в українській державі «Регіональна програма 
людського розвитку Хмельниччини на 2016-2020 рр.» 
(2016 рік) та пілотний проєкт «Державне регулювання 
регіонального людського розвитку в адміністративній 
області (на прикладі Хмельниччини)» (2017 рік) [23-
24]. 

На жаль, ці розробки не були визнані та викори-
стані Мінрегіоном України та минулим складом Уряду 
України. 

Тобто, рекомендації і пропозиції українських вче-
них і фахівців з цих проблем не враховуються. Але  
доречно було б нагадати, що після анексії Росій- 
ською Федерацією територій АР Крим, коли вже з 
18.03.2014 року взаємодії податкової і казначейської 
служб України та АР Крим та м. Севастополь були 
припинені, 15.04.2016 року Верховною Радою України 
приймається Закон України «Про внесення змін до 
Бюджетного кодексу України (щодо підвищення фі- 

нансової самостійності АР Крим та м. Севастополь)», 
який передбачив розширення прав АР Крим та м. Се-
вастополь у сфері фінансово-бюджетної політики та 
підвищення фінансової самостійності й автономії бю-
джетів АР Крим. Зокрема, вказаним законом були пе-
редбачені наступні заходи: 

— зарахування в повному обсязі до бюджету АР 
Крим усіх доходів, які сплачуються (перераховуються) 
на території АР Крим та м. Севастополя; 

— надання права місцевій владі визначати ви- 
датки на кредитування бюджету в межах надходжень 
без застосування механізму вирівнювання, тобто без 
втручання держави в процес формування бюджетів АР 
Крим та м. Севастополя; 

— можливість здійснення розподілу міжбюджет-
них трансфертів між бюджетом АР Крим, міським бю-
джетом м. Севастополя та відповідними місцевими 
бюджетами. 

З урахуванням зазначених змін бюджети АР Крим 
та м. Севастополя стали збалансованими без дефіциту 
за дохідною та видатковою частинами з нульовим  
трансфертом з Державного бюджету України. 

Фахівці Інституту фізичної економіки, які з 
2006 року з використанням гармонійних пропорцій 
«Золотого Перетину» та положень Концепції люд- 
ського розвитку і Соціально Адекватного Менедж- 
менту (САМ) досліджують складові механізму та сис-
тему критеріїв і показників бюджетної федералізації в 
унітарній Україні, вважають, що громадсько-військо-
вий конфлікт на Українському Донбасі можна було б 
упередити у 2013-2014 роках, а на сьогодні й припи-
нити шляхом збільшення фінансової автономії Луган-
ської і Донецької областей у межах України на підставі 
впровадження фінансових нормативів бюджетування 
складових регіонального людського розвитку (з одно-
часним розповсюдженням на усі регіони України) [21; 
22]. 

У зв'язку з цим метою статті є гносеологічні  
оцінки процесів і процедур моделей фіскальної де- 
централізації, її методологічних засад з врахуванням 
світового досвіду та їх переосмислення в українських 
умовах Євроінтеграції з визначенням стратегічних на-
прямів та завдань бюджетно-податкової політики уні-
тарної держави Україна. 

Виклад основного матеріалу: оцінки вихідних поло-
жень світового досвіду фіскальної децентралізації. Де- 
централізація державного управління означає пере-
дачу відповідальності за збільшення видаткової і до-
хідної частин бюджету на місцевий рівень [25]. Іде- 
ально децентралізована система має забезпечувати рі-
вень і зміст суспільних послуг та узгоджуватися із упо-
добаннями виборців і, одночасно, забезпечувати на- 
явність стимулів до ефективного надання таких по- 
слуг. При цьому, можуть забезпечуватися гарантії  
контролю з боку центрального рівня державного уп-
равління або надання компенсуючих трансфертів, у 
випадках, коли враховуються зовнішні ефекти, що по-
в'язані із географією (місцерозташуванням), еконо-
мією від масштабів, адміністративними видатками, а 
також видатками, що пов'язані з дотриманням вимог 
міжнародного і національного законодавства. До того 
ж, застосування на практиці цих вихідних положень 
вимагає значної кількості пересічних юрисдикцій. 

В теорії фіскальної децентралізації в регіональ-
ному і місцевому фінансовому управлінні виділяють 
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три основні моделі децентралізованого управління: де-
волюція, делегація і деконцентрація [26, с. 4]. 

Деволюція, або переміщення, вважається най-
більш довершеною моделлю децентралізації, яка пе-
редбачає передачу місцевим урядам повну відповідаль-
ність за здійснення всього переліку комунальних по- 
слуг одночасно із повноваженнями щодо збирання по-
датків для фінансового забезпечення всіх видів послуг 
[26, с. 5].  

Делегація — це проміжна модель децентралізації, 
яка ґрунтується на тому, що місцевим урядам делего-
вана відповідальність за надання деяких видів суспіль-
них послуг під наглядом та/або за погодженням із  
центральним урядом, який може забезпечувати деякі 
форми фінансування цих видів услуг [28].  

Деконцентрація передбачає обмежену передачу 
деякої адміністративної свободи дій для місцевих ор-
ганів від центральних міністерств і відомств [29].  

Розрізняють також деконцентрацію з повноважен-
нями і без повноважень. Перша означає, що регіо- 
нальні відділення центральних урядових установ наді-
лені повноваженнями приймати самостійні рішення. 
Друга — має місце тоді, коли регіональні відділення 
центральних урядових установ приймають рішення  
після їх схвалення центром.  

Відповідно до вказаної класифікації багато країн 
колишнього Радянського Союзу, в тому числі й Укра-
їна, більшою мірою тяжіють до моделі деконцентрації. 

Деякі теорії фіскальної децентралізації, що отри-
мали світове визнання, наводять серйозні аргументи 
на користь децентралізації процесу прийняття рішень 
і надання місцевому управлінню більшої значущості 
на основі ефективності, підзвітності і керованості, а 
також завдань і положень автономності. 

Вважається, що місцева влада має більше інфор-
мації щодо потреб місцевого населення порівняно із 
органами управління вищого рівня. Органи місцевого 
самоврядування краще справляються із культурною 
неоднорідністю регіону та створюють умови для еко-
номічного зростання через зниження рівня податків, 
більш якісного визначення відповідності між місце-
вими потребами і необхідними послугами, якості на-
дання суспільних послуг. Одночасно виникають пере-
думови щодо скорочення управлінського апарату ор-
ганів місцевого самоврядування [30]. Також спостері-
гаються передумови для зниження рівня корупції че-
рез політичну конкуренцію і зростання відповідально-
сті місцевих органів влади (більш виражено в країнах 
з автократичним режимом, де система стримувань  
і противаг більш потужна на місцевому рівні) [31; 32]. 

Одночасно має місце зниження нерівності в ме-
жах населених пунктів (для розвинених країн): меш-
канці скоріше будуть асоціювати себе із регіоном, 
який надає їм більш прийнятні комбінації місцевих 
податків і рівень державних видатків соціальної спря-
мованості, а також сприяє зростанню доходів і збіль-
шенню населення. [33; 34] Так, Ж. Стіглер (Stigler, 
1957) визначає два основних принципи побудови мо-
делі юрисдикції (так зване меню Стіглера): «Чим ближ-
че представники влади до народу, тим краще ця влада 
працює. Народ повинен мати право обирати, у якому ви-
гляді і в якому обсязі йому необхідні державні служби» 
[35]. 

Ідея моделі юрисдикції, побудованої за принципом 
фіскальної рівності бере свій початок в науковій літе-
ратурі, присвяченій теорії суспільного вибору. Так,  

М. Олсон стверджує, що у разі, якщо політична юрис-
дикція і вигода взаємно перетинаються, то вирішу-
ється «Проблема безквіткового проїзду». Граничні ви-
годи дорівнюють граничним витратам виробництва, 
що забезпечує оптимальний характер надання суспіль-
них послуг органами державного управління. Фіскаль-
ний еквівалент — термін, що описує оптимальний роз-
поділ обов'язків на основі сфери, яка буде порушена 
даними суспільними благами (наприклад, таке націо-
нальне громадське благо як національна оборона, має 
надаватися на національному рівні, а такі місцеві сус-
пільні блага, як охорона порядку, комунальні послуги, 
мають надаватися під контролем місцевих органів 
влади, якщо дана сфера знаходиться в межах їх пов-
новажень) [36]. 

В. Оутс (Oates, 1972) запропонував принцип відпо-
відності, за яким юрисдикція, яка визначає рівень на-
дання кожного суспільного блага, має враховувати  
точно визначений набір індивідів, які споживають це 
благо [37]. 

Даний принцип вимагає наявності великої кіль-
кості пересічних юрисдикцій. У подальшому цю ідею 
було розвинуто до визнання концепції функціона-
льно-пересічних конкурентних юрисдикцій.  

В. Оутсом сформульовано теорему про децентра-
лізацію, за якою «кожна суспільна послуга, що має на-
даватися юрисдикцією, розповсюджується на терито-
рію, розміри якої мінімально необхідні для освоєння 
вигід і витрат від надання таких послуг», оскільки ор-
гани самоврядування краще обізнані та інформовані 
про потреби жителів даного регіону [38]. Крім того, 
населення, для потреб якого призначаються дані сус-
пільні послуги, може впливати на прийняття рішень 
на місцевому рівні, тим самим вчиняючи позитивний 
вплив на підвищення фінансової відповідальності та 
ефективності, особливо в умовах, коли фінансування 
суспільних послуг також децентралізовано. 

Одночасно ліквідуються зайві рівні юрисдикції та 
зростає конкуренція між юрисдикціями та прагнення 
щодо впровадження інновацій. Теорема децентраліза-
ції ґрунтується на асиметрії інформації, допущенні 
про те, що місцева влада має більше інформації про 
потреби місцевого населення порівняно з органами 
управління вищого рівня [38]. 

Б. Фрей і Р. Айхенбергер довели, що юрисдикції 
повинні створюватися за функціональною спрямова-
ністю навіть із частковим територіальним перекриван-
ням, а індивіди і спільноти повинні бути вільні у ви-
борі між конкуруючими юрисдикціями. Таким чином, 
індивіди і суспільство висловлюють свої переваги без-
посередньо шляхом висування ініціатив і проведення 
референдумів. Юрисдикції мають повноваження у  
відношенні до своїх членів, а також частковим фіс- 
кальним суверенітетом, правом збільшувати податки з 
метою виконання своїх завдань [40].  

Відповідно до принципу субсидіарності оподатку-
вання, використання коштів і регуляторні функції по-
винні виконуватися на найбільш можливих низових 
рівнях державного управління, якщо не існує пере- 
конливих причин, що викликають необхідність пере-
дачі їх виконання на більш високі рівні. Даний прин-
цип бере свій початок в соціальному вченні Римської 
католицької церкви і вперше був запропонований па-
пою Львом XIII у 1891 році. В подальшому папа 
Пій XI висунув перевагу принципу субсидіарності в 
якості третього можливого шляху, проміжного між  
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диктатурою держави і невтручанням держави в еконо-
міку.  

За умовами Маастрихтської угоди цей принцип 
став керівним при розподілі відповідальності між чле-
нами Європейського Союзу (ЄС) [41].  

При цьому, вертикальні податкові екстерналії ви-
будовуються в процесі взаємодії між податками на на-
ціональному та місцевому рівнях. Тобто, вважається, 
що зростання податкових ставок на національному  
рівні призведе до зниження місцевих податкових над-
ходжень і змусить органи регіональної влади збільшу-
вати ставки місцевих податків [42]. 

Принцип субсидіарності є повною протилеж- 
ністю залишковому принципу, що зазвичай викорис-
товується в унітарних державах, де місцеві органи дер-
жавної влади приймають на себе функції, які цент- 
ральний уряд не хоче виконувати або вважає немож-
ливим для виконання. 

Оптимізація кількості та розміру місцевих юрис-
дикцій обумовлює перегляд їх кордонів. З цього при-
воду в теорії розроблено декілька підходів, а саме: го-
лосування ногами, голосування виборчими бюлете-
нями, добровільні об’єднання, перегляд юрисдикції. 

На думку Ч. Тібу, при прийнятті рішень про  
місце проживання люди враховують існуючі податкові 
зобов'язання і набір суспільних послуг, що надаються 
конкретної юрисдикцією [43]. 

Таким чином, подібне «голосування ногами» приз-
водить до утворення юрисдикції, створюючи аналог дії 
ринкового механізму в сфері надання громадських по-
слуг.  

В. Оутс стверджував, що якщо люди голосують 
своїми ногами, фіскальні відмінності між районами 
капіталізуються у вартість житлової власності. Однак 
даний висновок було спростовано офіційними експе-
риментами з розрахунку алокаційної ефективності, за-
пропонованими Дж. Брукнером [44] і А. Шахом [45]. 
Дослідження засвідчили, що оптимальна межа на-
дання суспільних послуг не забезпечується лише шля-
хом «голосування ногами», а залежить також і від ра-
ціональної поведінки виборця. 

Прихильники теорії «голосування виборчими бюле-
тенями» вважають, що колективний спосіб прийняття 
рішень не в змозі забезпечити максимізацію добробуту 
електорату, оскільки громадяни й їхні представники в 
органах державної влади можуть мати різні цілі та мо-
тивацію. А постулат щодо того, що надання суспільних 
послуг через «добровільні об'єднання (клуби)» гарантує 
формування юрисдикцій, що співпадають із оптима-
льним наданням громадських послуг, було сформульо-
вано Дж. Бухананом [46]. 

У той же час, у сучасному суспільстві важливим 
процесом формування спільноти є «перегляд кордонів 

існуючих юрисдикцій» з метою створення органів із спе-
ціальними або багатоцільовими повноваженнями. 

В теорії фіскальної децентралізації виділяють 
п'ять концепцій щодо визначення способів взаємодії 
державного управління і функцій та обов'язків місце-
вих органів державної влади:  

1) традиційний фіскальний федералізм;
2) новий суспільний менеджмент (НСМ);
3) теорія суспільного вибору;
4) нова інституційна економіка (НІЕ);
5) мережеві форми управління на місцевому рівні.
Концепція фіскального федералізму і НСМ фо-

кусуються на усуненні недоліків ринкового механізму 
і на пошуках способів найбільш ефективного і спра- 
ведливого надання суспільних благ. Теорія суспіль-
ного вибору і концепція нової інституційної еконо-
міки акцентують на необхідності усунення недоліків 
державного управління. Концепція мережевих форм 
державного управління спрямована на використання 
інституційних механізмів та заходів з метою подо-
лання як провалів ринку, так і недоліків державного 
регулювання [47]. 

Д. Елазар виділив принципи, за якими система 
міжбюджетних відносин об'єднує бюджети різних рів-
нів:  

— закріплення в конституції країни розподілу 
влади і гарантій незмінності повноважень централь-
ного та регіональних урядів; 

— наявність двопалатного парламенту, що пред-
ставляє населення і регіони; 

— представництво регіонів на федеральному рівні 
через двопалатний парламент; 

— право регіонів впливати на процес зміни кон-
ституції країни, але без права змінювати власну кон-
ституцію в односторонньому порядку; 

— наявність децентралізованого уряду, причому 
повноваження центрального уряду на федеральному 
рівні вище, ніж повноваження регіональних урядів на 
своєму рівні [48]. 

Вибір тієї чи іншої моделі міжбюджетного регу-
лювання є досить складною проблемою для кожної 
держави, тому дослідження питань класифікації і ви-
бору типів моделей міжбюджетного регулювання знай-
шли широке відображення в працях багатьох науков-
ців і практиків [49-50]. 

Г. Хьюз і С. Сміт, аналізуючи форми державного 
управління у 19-ти країнах Організації Економічного 
Співробітництва (ОЕСР), класифікували їх за двома 
ознаками (схожості підходів до регулювання між- 
бюджетних відносин, співвідношення ролей централь-
ної і субнаціональної влади) з виділенням чотирьох 
груп (табл. 1) [51]. 

Таблиця 1  
Класифікація країн-членів ОЕСР за типами моделей міжбюджетного регулювання 

№ групи Країни Характеристика 

I Австралія, Канада, США, Великобри-
танія, Японія 

Регіональні та місцеві органи влади мають значну само-
стійність і фіскальну автономію 

II Країни Північної Європи (Данія, Но-
рвегія, Фінляндія, Швеція) 

Значну провідну роль відіграють місцеві (регіональні) 
органи влади у фінансуванні соціальних витрат 

III Австрія, Німеччина, Швейцарія Автономія бюджетів різного рівня і їх активна співпраця

IV Бельгія, Греція, Португалія, 
Іспанія, Італія, Франція 

Залежність регіонів від центрального уряду 

Джерело: Hughes, G.; Smith, S.; Tabellini, G. (1991). Economic aspects of decentralized government: structure, functions 
and finance. Economic Policy, 6 (13), pp. 426-459.  
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Питання розробки ефективної багаторівневої  
бюджетної системи мають визначальне значення для 
будь-якої країни світу. Однак, попри можливість вве-
дення низки базових принципів, умов та критеріїв  
формування міжбюджетних відносин, ідеальної моделі 
відносин між центральним рівнем та локальними 
юрисдикціями на практиці не існує. Означене пояс-
нюється різноманітністю систем державного управ-
ління, що застосовуються у багатьох країнах світу. 

Вважається, що децентралізація може привести 
до певного поліпшення у наданні суспільних послуг за 
рахунок наближення громадськості до процесу прий-
няття рішень, підвищуючи тим самим спроможність 
органів управління завдяки досягненню узгодження 
уподобань виборців в частині розподілу суспільних ре-
сурсів. В той же час відзначається, що децентралізація 
в окремих — до погіршення якості надання послуг, 
зростання корупції, дестабілізації макроекономічної 
ситуації й гальмування економічного зростання. 

У ряді досліджень стверджується, що децентралі-
зація сприяє тому, що органи управління більшою мі-
рою враховуватимуть потреби жителів на своїх терито-
ріях. Інші дослідники, які більш обережні у ствер-
дженнях, вважають, що децентралізація є складним  
і неоднозначним явищем, але в кінцевому рахунку — 
позитивно впливає на добробут місцевого населення. 
Зазначається, що результати децентралізації залежати-
муть від більш широкого контексту, формату та масш-
табів проведених перетворень, якості державного ме-
неджменту. Децентралізація сприяє зниженню сту-
пеня регіональної нерівності, зменшенню видатків 
центрального рівня на утримання та розвиток інфра-
структури, дорожнього господарства зокрема, зни-
женню корупції і поліпшенню якості демократичного 
управління як у великих містах, так і в дрібних муні-
ципальних утвореннях. 

В інших дослідженнях висвітлюються негативні 
аспекти децентралізації. Наприклад, введення меха- 
нізмів участі населення в окремих азіатських та ла-
тино-американських країнах призвело до виникнення 
нових форм отримання ренти на місцевому рівні, а не 
до більш прозорого і справедливого розподілу суспіль-
них ресурсів, як передбачалося розробниками відпо- 
відної державної політики. Критики децентралізації 
стверджують, що місцеві органи є занадто корумпова-
ними та не мають достатніх технічних, людських і фі-
нансових ресурсів для надання широкого спектру різ-
номанітних суспільних послуг, що відповідатимуть  
місцевим потребам. А схильність до марнотратства, у 
тому числі на проведення сумнівних економічних екс-
периментів, може поставити під загрозу макроеконо-
мічну стабільність. 

Особливості формування бюджетів органів місце-
вого самоврядування визначаються моделлю держав-
ного устрою. У світовій практиці використовується де-
кілька таких моделей. Англосаксонська модель, яку 
побудовано у Великобританії, прийнята у США, Ка-
наді, Індії, Австралії та інших федеративних державах. 
Модель характеризується високим ступенем автономії 
місцевого самоврядування. 

У країнах континентальної Європи (Франція, Іта-
лія, Іспанія) та більшості країн Латинської Америки, 
Близького Сходу застосовується модель, що поєднує 
місцеве самоврядування із місцевими державними ад-
міністраціями і характеризується певними обмежен- 

нями автономії місцевого самоврядування, наявністю 
державних уповноважених тощо. 

Відносна значимість місцевих органів влади в ін-
дустріально розвинених країнах визначається шляхом 
порівняння двох показників: частки в консолідованих 
суспільних видатках і процентного відношення місце-
вих видатків до розмірів ВВП. За обома показниками 
лідирують скандинавські країни; за ними йдуть Вели-
кобританія і США, а Канада, Франція і Німеччина за-
микають цей список. Виділяються місцеві органи 
влади Данії, на які припадає до 50% всіх витрат, що 
становить приблизно 30% ВВП. Серед нових індустрі-
альних країн Нова Зеландія займає відокремлене по-
ложення при рівні місцевих витрат менше 3% ВВП. 

Органи місцевого самоврядування Австралії у 
сфері інфраструктури контролюють 27% всіх видатків, 
для порівняння у Великобританії — 62%, а в країнах 
ЄС і ОЕСР — 47 і 41% відповідно. 

У Великобританії, США і Канаді понад 60% ви-
датків на місцевому рівні припадає на фінансування 
соціальних послуг, спрямованих на розвиток людини, 
в той час як в Австралії органи влади на місцях не 
займаються цими питаннями. В ОЕСР цей показник 
складає в середньому близько 46%. У сфері охорони 
здоров'я місцеві органи влади Австралії не відіграють 
значимої ролі, проте в Данії вони є найбільш висо-
кими — понад 90%. В середньому в країнах-членах ЄС 
і країнах-членах ОЕСР соціальні видатки складають у 
середньому близько 28 і 19% відповідно.  

У більшості індустріальних країн відмічається 
дуже значний ступінь залучення місцевих органів 
влади до надання соціальних послуг та діяльності в 
сфері охорони навколишнього середовища. В цілому 
місцеві органи влади в скандинавських країнах вико-
нують місцеві послуги в максимальному діапазоні, в 
тому числі широкий набір послуг, орієнтованих на на-
селення. Місцеві органи влади в Південній Європі  
і Північній Америці розташовуються в середньому  
діапазоні і більше зосереджені на послугах у сфері  
власності. Австралійські місцеві органи влади голов-
ним чином зосереджують діяльність у сфері транс- 
порту та утилізації відходів [52]. 

Обсяг трансфертів у бюджетах регіонів федера- 
тивних держав становить від 4% ВВП в Австрії, 4,3% 
в Німеччині, 5,1% в Швейцарії, 5,6% в США, до 8% 
ВВП в Канаді та Австралії. Їх частка в сукупних над-
ходженнях територіальних бюджетів в країнах ОЕСР 
досить висока і становить на рівні 40%, в тому числі в 
англосаксонських країнах — 36%, в скандинавських — 
34%, в федеративних європейських країнах — 24%, в 
інших західноєвропейських країнах (Греція, Бельгія, 
Франція, Італія, Іспанія, Португалія, Нідерланди) — 
63,2%. 

У Скандинавських країнах центральні уряди на-
ділені потужними наглядовими та регулятивними  
функціями. Так, в Данії органи місцевого самовряду-
вання перерозподіляють більше 30% валового внут- 
рішнього продукту (ВВП). У скандинавській видатко-
вій моделі вагому роль відіграють малі місцеві уряди 
(в середньому розміри юрисдикції не перевищують  
10 тис. жителів), які в основному знаходяться на са-
мофінансуванні. У Данії і Швеції близько 75%, а в Но-
рвегії — 64% місцевих видатків фінансуються з власних 
джерел доходів. Податки на доходи фізичних осіб (ви-
користовуються місцеві ставки, додаткові до ставок 
державних податків) є основою місцевих фінансів 
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(майже 91% податкових надходжень), а податки на 
власність складають лише 7% від податкових надхо-
джень [53; 54]. 

У німецькій моделі в основу закладено принципи 
субсидіарності, кооперації і адміністративної ефек- 
тивності. В рамках цієї концепції функції розробки  
фіскальної політики передані на федеральний рівень, 
а зобов’язання з надання послуг — географічно виді-
леним землям і місцевим урядам, яким надано значну 
автономію у питаннях забезпечення суспільними по- 
слугами. Вся діяльність щодо забезпечення суспіль-
ними послугами місцевого характеру передана на рі-
вень місцевого управління. В середньому місцева 
влада керує життєзабезпеченням до 20 тис. осіб, міс-
цеві видатки становлять близько 10% ВВП.  

Німецька модель орієнтується на вирівнювання 
податкового потенціалу федеральних земель як основ-
ного фактору згладжування горизонтальних бюджет-
но-податкових диспропорцій. Модель реалізується 
шляхом перерозподілу надходжень ПДВ і надання ці-
льових трансфертів. Міжбюджетні відносини базу-
ються на «загальних» податках, надходження від яких 
розподіляються між усіма її рівнями. При цьому здій-
снюється їх частковий перерозподіл з метою скоро-
чення розривів між «багатими» і «бідними» землями. 
Пряма фінансова допомога з бюджетів вищого рівня 
відносно незначна за обсягами. Проте є численні  
і вельми великі федеральні і спільні програми регіо- 
нального розвитку. Унікальність німецької моделі по-
лягає в ефективності застосування даних інструментів. 

У Великій Британії місцевому управлінню надана 
значна автономія у виконанні суто локальних функ-
цій, але воно має доступ лише до обмеженого кола ін-
струментів отримання доходів. Місцеві уряди відігра-
ють домінуючу роль у наданні таких орієнтованих на 
обслуговування власності послуг, як утримання доріг, 
утилізація побутових відходів, водопостачання і кана-
лізація і обмежену роль щодо суспільних послуг, орі- 
єнтованих на людський розвиток, таких як охорона 
здоров'я, освіта і соціальне забезпечення. Податки на 
власність є основою доходів місцевих урядів. Місцеве 
управління зазвичай отримує дві третини власних до-
ходів від надходжень трансфертів з центрального  
рівня. Органи місцевого самоврядування не мають  
повноважень щодо податків на доходи фізичних осіб. 
Роль очільника виконавчої влади невелика, а місцеві 
ради відіграють значну роль в ухваленні рішень на  
місцевому рівні. В середньому місцеві уряди характе-
ризуються чималими розмірами, охоплюючи близько 
120 тис. населення, місцеві видатки складають близько 
12% від ВВП [55]. 

У колишніх британських колоніях роль офіційних 
представників влади була посилена для забезпечення 
загального нагляду і контролю над місцевими урядами 
в інтересах центральної колоніальної адміністрації 
[56]. 

Китайська модель передбачає досить значний  
розмір юрисдикцій місцевого державного управління. 
Видатки субпровінціального місцевого державного уп-
равління складають 51,4% від консолідованих суспіль-
них видатків. На рівні субпровінціального державного 
управління зайнято близько 90% від загальної чисель- 

1 Гомруль (англ. Home Rule, «самоврядування») – рух за 
автономію Ірландії на рубежі XIX-XX ст. Передбачало влас-
ний парламент і органи самоврядування при збереженні над 

ності найманих працівників сфери державного управ-
ління. Окремі функції, належать центральним органам 
вдали. Однак страхування на випадок безробіття, со-
ціальне забезпечення, а також система соціального за-
хисту передані провінційному та місцевому держав-
ному управлінню. Ступінь автономії безпосередньо за-
лежить від фіскальних можливостей місцевого управ-
ління, коли багатші юрисдикції ведуть свою власну 
політику, а бідні юрисдикції підстроюються до про- 
вінцій більш високого рівня. 

В Японії у 1960 році було утворено Міністерство 
внутрішніх справ, що відігравало основну роль з під- 
тримки місцевого управління. Прибуткові податки є 
основою фінансування місцевого державного управ-
ління, їх частка сягає до 60% від доходів, одержуваних 
з власних джерел, за ними слідують податки на влас-
ність, які складають до 30%, а податки з продажу — 
близько 10% [57]. 

Частка місцевих податків нараховує 31% для пре-
фектур і 33,7% для муніципалітетів. Цікаво, що се- 
редня величина становить 23% для префектур і 18% 
для муніципалітетів, що відображає дисбаланс у роз-
поділі місцевих податків. Місцевий податок на пере-
дачу нерухомої власності — це різновид місцевого по-
датку: він стягується центральним урядом в адмініст-
ративно-господарських цілях. У частині доходів від  
місцевого податку частка надходжень від муніципалі-
тетів становить 57%, другий за величиною — місцевий 
податок на споживання. Податок на нерухомість ста-
новить більшу частину податку муніципалітету. Даний 
податок, а також прибутковий податок формують  
близько 90% загальних податкових надходжень [58].  

Північноамериканська (США, Канада) модель 
визнає місцеве управління як систему, що створю-
ється за рішенням кожного штату або провінції, але 
одночасно намагається надати автономію (право  
Гомруля1) місцевим урядам в заздалегідь визначених 
областях їх відповідальності — головним чином в на-
данні послуг, орієнтованих на власність. Місцеве дер-
жавне управління виконує середній за обсягом набір 
функцій. У середньому юрисдикція місцевого управ-
ління в США поширюється на населення чисельністю 
біля 10 тис. чол., в Канаді близько 6 тис. чол. Податки 
на власність —основне джерело місцевих доходів. Ви-
трати місцевого державного управління складають 
близько 7% від ВВП.  

В США податки складають три чверті всіх влас-
них доходів штату (75%) та трохи більше 60% власних 
доходів муніципальних утворень. Влада штату сильно 
залежить від податків з продажу (як загального по- 
датку з продажів, так і податків з продажу за окремими 
видами товарів) і від податків на доходи фізичних та 
юридичних осіб. Прибуткові податки складають  
більше чверті власних податків штату. Майже стільки 
ж становлять податки з роздрібних продажів. Податки 
на майно становлять близько 44% власних доходів му-
ніципальних утворень і більше 70% всіх податкових 
доходів муніципальних утворень. Штати також вико-
ристовують збори за користування послугами, особ-
ливо пов'язані з вищою освітою. Доходи муніципаль-
них утворень формуються за рахунок індивідуальних 
зборів [59, с. 387]. 

островом британського суверенітету, тобто статус, аналогіч-
ний статусу домініону.  
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За рахунок власних джерел в Канаді формується 
на рівні 80-85% бюджетних доходів органів місцевого 
самоврядування, а решта, на рівні 15-20% надходить у 
вигляді трансфертів. Майже дві третини власних дохо-
дів формується за рахунок податків на майно та його 
використання. 

В Австралії на частку місцевого управління при-
падає тільки 3% від величини збору податків по країні 
в цілому і відповідальність за розподіл 6% консолідо-
ваних обсягів витрат громадського сектора. Податки 
на власність (ставки) і збори зі споживачів являються 
основою (близько 70%) доходів, а фінансові субсидії з 

центру і штату покривають близько 20% місцевих ви-
трат. Витрати на транспорт, комунальні зручності, ре- 
креацію і культуру складають дві третини від місцевих 
видатків.  

Місцеве управління в Новій Зеландії має багато 
спільного з австралійською моделлю. Значна частина 
доходів органів місцевого самоврядування, на рівні 
60% їх сукупного обсягу, формується за рахунок по- 
датку на власність [60]. Статистичні дані, що характе-
ризують співвідношення податкових надходжень у 
країнах-членах ОЕСР, наведено в табл. 2. 

 

Таблиця 2. 
Питома вага сукупних та місцевих податкових надходжень країн-членів ОЕСР у ВВП, % 

Країна 
2000 2010 2014 

сукупні місцеві сукупні місцеві сукупні місцеві

Австралія (Australia) 30,4 0,9 25,6 0,9 .. ..

Австрія (Austria) 42,1 1,5 40,8 1,3 43,0 1,4

Бельгія (Belgium) 43,6 1,8 42,4 2,2 44,7 2,1

Канада (Canada) 34,9 2,8 30,4 3,1 30,8 2,8

Чилі (Chile) 18,8 1,5 19,5 1,2 19,8 1,5

Чехія (Czech Republic) 32,5 0,3 32,5 0,4 33,5 0,4

Данія (Denmark) 46,9 14,4 45,3 12,1 50,9 12,6

Естонія (Estonia) 31,0 4,3 33,2 4,4 32,9 4,4

Фінляндія (Finland) 45,8 9,9 40,8 9,9 43,9 10,3

Франція (France) 43,1 4,4 41,6 4,5 45,2 5,9

Німеччина (Germany) 36,2 2,7 35,0 2,8 36,1 2,5

Греція (Greece) 33,2 0,3 32,0 0,9 35,9 1,4

Угорщина (Hungary) 38,7 2,0 37,3 2,4 38,5  2,2  

Ісландія (Iceland) 36,2 8,4 33,3 8,5 38,7 9,6

Ірландія (Ireland) 30,9 0,6 27,5 0,9 29,9 0,8

Ізраїль (Israel) 34,9 2,2 30,4 2,4 31,1 2,2

Італія (Italy) 40,6 6,2 41,8 6,4 43,6 6,9

Японія (Japan) 26,6 7,0 27,6 7,1 .. 7,4  

Корея (Korea) 21,5 3,2 23,4 3,9 24,6 4,2

Люксембург (Luxembourg) 37,1 2,1 38,1 1,7 37,8 1,2

Мексика (Mexico) 16,5 0,1 18,5 0,2 .. .. 

Нідерланди (Netherlands) 36,8 1,2 36,2 1,3 .. ..

Нова Зеландія (New Zealand) 32,5 1,9 30,6 2,2 32,4 2,1

Норвегія (Norway) 41,9 6,3 41,9 5,7 39,1 5,4

Польща (Poland) 33,1 3,0 31,4 4,0 .. ..

Португалія (Portugal) 31,2 2,0 30,6 2,0 34,4 2,5

Словакія (Slovak Republic) 33,6 0,5 28,1 0,8 31,0 0,9

Словенія (Slovenia) 36,6 2,7 36,9 4,0 36,6 3,9

Іспанія (Spain) 33,4 3,0 31,5 2,9 33,2 3,3

Швеція (Sweden) 49,0 14,1 43,2 15,3 42,7 15,8

Швейцарія (Switzerland) 27,6 4,4 26,5 4,1 26,6 4,0

Туреччина (Turkey) 24,2 2,1 26,2 2,4 28,7 2,7

Велика Британія (United Kingdom) 34,7 1,4 32,8 1,7 32,6 1,6

США (United States) 28,2 3,4 23,2 3,9 26,0 3,6

В середньому по країнах ОЕСР 
(OECD - Average) 34,2 3,6 32,8 3,7 .. .. 

 

Джерело: Revenue Statistics — OECD countries: Comparative tables. — 2016. URL: https://stats.oecd.org/Index.aspx? 
DataSetCode=REV. 

 
В середньому по країнах-членах ОЕСР відміча-

ється падіння податкового навантаження на еконо-
міку. Натомість, зростає частка у ВВП податкових до-
ходів місцевих юрисдикцій.  

Проте, в розрізі окремих країн відмічаються сут-
тєві розбіжності стосовно співвідношення сукупних та 
місцевих податкових надходжень, а також їх частки у 
ВВП. 

Найбільшою часткою сукупних податкових над-
ходжень (із врахуванням соціальних внесків) у ВВП 
характеризуються північноєвропейські країни: Данія, 
Норвегія, Фінляндія, Швеція. В середньому, у цих 
країнах на рівні 50% ВВП вилучається із економіки із 
подальшим перерозподілом через бюджетну систему. 
У той же час, саме північноєвропейські країни мають 
найбільш високі показники частки місцевих податків 
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у ВВП, в середньому на рівні 10%. Такі країни-члени 
ЄС, як Австрія, Бельгія, Італія, Іспанія, Німеччина, 
Франція, мають частку сукупних податкових над- 
ходжень у ВВП на рівні 40%, проте, майже вдвічі їх 
меншу в частині місцевих податків. 

США, Канада, Австралія, Великобританія, Япо-
нія, Ізраїль мають більш ліберальні режими оподатку-
вання порівняно із північноєвропейськими країнами 
та країнами старими членами ЄС. 

Частка сукупних податкових доходів у цих краї-
нах коливається на рівні 28-32% ВВП, у той час, як 
місцеві податки формують на рівні 5-10% сукупних 
податкових надходжень, або від 1 до 3% ВВП цих 
країн за відповідний рік. На фоні загального тренду 
щодо падіння частки сукупних податкових надходжень 
у ВВП, відмічається відповідне зменшення частки  
місцевих податків у ВВП. 

Більшість країн використовують змішані моделі, 
однак загальна світова тенденція розвитку моделей 
державного управління спрямована на оптимізацію 
роботи органів місцевого самоврядування на основі 
підвищення їх автономії. Вибір тієї чи іншої моделі 
міжбюджетного регулювання є досить складним пи-
танням для кожної держави. Існують різні підходи 
щодо класифікації країн за типами моделей між- 
бюджетного регулювання. Найбільш поширеною є 
класифікація за схожістю міжбюджетного регулю-
вання та співвідношення ролі центральної та субна- 
ціональної влади. 

Наприклад, в країнах Північної Європи (Данія, 
Норвегія, Фінляндія, Швеція), у яких ВВП на душу 
населення коливається в межах 50-70 тис. дол. США, 
органи місцевого самоврядування відіграють значну 
роль у фінансуванні соціальних видатків. Половина 
сукупних видатків бюджетів цих країн, або від 25 до 

35% ВВП, фінансується з місцевих бюджетів. У той же 
час, ці країни характеризуються найбільшою часткою 
фінансового забезпечення повноважень органів місце-
вого самоврядування за рахунок податків, що лиша-
ються у розпорядженні місцевих органів влади. 

Натомість, системи державного управління в Ав-
стрії, Німеччині та Швейцарії характеризуються знач-
ною автономією бюджетів різного рівня на основі їх 
активної співпраці. Частка видатків місцевого рівня у 
сукупних видатках у цих країнах коливається у межах 
17-20%, або 7-8% ВВП. А от, в частині забезпечення 
функцій органів місцевого самоврядування за рахунок 
власних податкових надходжень, то в Австрії вони 
складають до 20% місцевих видатків, у Німеччині — до 
35%, а у Швейцарі — понад 60%. 

Інші країни Європи, зокрема Бельгія, Португалія, 
Іспанія, Італія та Франція, у яких ВВП на душу насе-
лення значно нижчий, ніж у інших країнах ЄС, на  
рівні 20 тис. дол. США, зберігають залежність місце-
вих бюджетів від бюджету центрального рівня. Частка 
видатків місцевого рівня у сукупних видатках у цих 
країнах коливається у межах від 20 до 50%, або від 6 
до 15% ВВП. В середньому, від третини до половини 
бюджетних видатків органів місцевого самовряду-
вання у цих країнах фінансується за рахунок місцевих 
податкових надходжень. 

Значимість місцевих органів влади в індустрі- 
ально розвинених країнах визначається шляхом по- 
рівняння двох показників: частки в консолідованих 
видатках і процентного відношення місцевих видатків 
до розмірів ВВП. 

В табл. 3 представлені статистичні дані щодо пи-
томої ваги бюджетних показників різного рівня у ВВП 
в розрізі окремих країн ЄС. 

Таблиця 3 
Бюджетні показники (видатки та податкові надходження) в розрізі рівнів  

державного управління у окремих країнах-членах ЄС у 2015 році 

Країни 

ВВП 
Частка видатків у ВВП, 

% 

Частка ви-
датків міс-
цевих  

бюджетів  
у загальних 
видатках, % 

Частка податкових 
надходжень у ВВГІ, 

% 

Всього, 
млрд дол. 
США 

На душу  
населення, 
дол. США 

загальний 
бюджет 

місцеві  
бюджети 

загальний 
бюджет 

місцеві 
бюджети

Австрія 374 43724 51,6 8,6 16,7 43 1,4

Бельгія 455 40106 53,9 7,2 13,4 44,7 2,1

Данія 295 52114 54,8 34,9 63,7 50,9 12,6

Іспанія 1200 25864 43,8 6,0 13,7 33,2 3,3

Італія 1816 29866 50,4 11,5 28,8 43,6 6,9

Німеччина 3358 40996 44,0 7,8 17,7 36,1 2,5

Норвегія 389 74822 48,8 16,1 33,0 39,1 5,4

Португалія 199 19121 48,4 5,9 12,2 34,4 2,5

Фінляндія 230 41973 57,7 23,6 40,9 43,9 10,3

Франція 2422 37675 57,0 11,4 20,0 45,2 5,9

Швейцарія 665 80675 33,9 7,1 20,9 26,6 4,0

Швеція 493 49866 51,6 25,0 49,7 42,7 15,8

Складено авторами. 

В середньому, у країнах ЄС місцеві органи влади 
шляхом фінансування власних функцій та повнова-
жень перерозподіляють на рівні 10-11% ВВП. 

Однак в розрізі країни ЄС відмічаються суттєві 
розбіжності в співвідношеннях частки видатків органів 

місцевого самоврядування у сукупних видатках та 
ВВП. За обома показниками лідерами є скандинавські 
країни (Данія, Швеція, Фінляндія). Виділяються міс-
цеві органи влади Данії, які фінансують понад 60% 
всіх видатків, що становить понад 30% ВВП. За ними 
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йдуть Італія, Франція, Німеччина та інші країни — 
старі члени ЄС. У цих країнах частка видатків бюдже- 
тів органів місцевого самоврядування у ВВП колива-
ється в межах 10%, або на рівні 25-30% сукупних дер-
жавних видатків за відповідний період. Замикають цей 
список Мальта, Ірландія, Греція, Кіпр. 

Потенціал економічного зростання юрисдикції,  
її конкурентоспроможність та привабливість для роз-
міщення інвестицій можна охарактеризувати потуж- 
ністю доходної бази, пропорціями розподілу фінансо-
вих ресурсів між рівнями бюджетної системи. В ці-
лому, в унітарних країнах рівень централізації бюджет-
них коштів вищий. Натомість, вищий ступінь децент-
ралізації спостерігається у федеративних країнах, зо- 
крема у США та Канаді. Значна частина коштів у цих 
країнах акумулюється у бюджетах фондів соціального 
страхування, місцевих бюджетах та бюджетах членів 
Федерації. 

У країнах-членах ЄС центральний уряд в серед-
ньому перерозподіляє 22-24% ВВП; уряд штату (землі, 
кантону) — 4-5% ВВП, органи місцевого самовряду-
вання — на рівні 12% ВВП, а соціальні фонди — 14-
16% ВВП. В цілому, у ЄС відмічається тенденція щодо 
посилення ролі органів місцевого самоврядування в 
частині перерозподілу ВВП із одночасним зростанням 
їх соціально-економічної значимості. 

В Україні за статистичними даними Міжнарод-
ного валютного фонду ВВП на душу населення оці-
нюється в межах 2 тис. дол. США [61]. Органи місце-
вого самоврядування фінансують на рівні 35-40% (12-

14% ВВП) сукупних видатків зведеного бюджету. 
Тобто, якщо враховувати, що в Україні через бюджетну 
систему в середньому розподіляється 32-34% ВВП (без 
врахування Пенсійного та інших соціальних фондів), 
то в середньому на одного громадянина України на рік 
припадає на рівні 300-350 дол. США фінансування су-
спільних послуг з бюджетів органів місцевого самовря-
дування України. Решта, до 500 дол. США — з Дер- 
жавного бюджету України, половина з яких спрямову-
ється на фінансування повноважень органів місцевого 
самоврядування у вигляді офіційних трансфертів. 

За рахунок податків в Україні фінансується лише 
третина повноважень місцевих органів влади. Решта 
фінансових потреб органів влади на місцях, головним 
чином, соціального характеру (освіта, охорона здо-
ров’я), забезпечується системою міжбюджетних транс-
фертів у вигляді субвенцій, спеціальних дотацій з Дер-
жавного бюджету України. 

На рисунку представлена динаміка частки подат-
кових надходжень у ВВП зведеного, Державного та  
місцевих бюджетів України. З рисунку видно, що в 
Україні, починаючи з 2010 року намітилася тенденція 
щодо нарощування податкового навантаження на еко-
номіку1 за рахунок податків, які зараховуються до Дер-
жавного бюджету. Натомість, відмічається падіння  
частки місцевих податків, які є основним джерелом 
доходів бюджетів органів місцевого самоврядування. В 
Україні податкові надходження на місцевому рівні  
формують на рівні 80% доходів2 бюджетів органів міс-
цевого самоврядування.  

 

 
Рисунок. Частка податкових надходжень у ВВП в розрізі рівнів бюджетної системи, % 

 
Після реформи міжбюджетних відносин у 2014 

році в Україні намітилася тенденція щодо зменшення 
частки власних податкових надходжень у фінансуванні 
видатків на місцевому рівні. Якщо у 2005-2010 роках 
частка податкових надходжень місцевих бюджетів ко-
ливалася на рівні 42-44%, то за підсумками 2015 року 
вона скоротилася до 33%, або майже на чверть. Проте, 

                                                
1 У розрахунку не враховані обов’язкові соціальні відра-

хування. 

у 2016 році було заплановано наростити фінансування 
місцевих видатків за рахунок податкових надходжень 
до 40%. 

Аналогічні тенденції відмічаються також і в струк-
турі податкових надходжень зведеного бюджету Укра-
їни. 

2 У розрахунку не враховані обсяги міжбюджетних  
трансфертів. 
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Частка податкових надходжень Державного бю-
джету України має стійку тенденцію до зростання (з 
75% у 2005 році до 80% у 2015-2016 роках). Динаміка 
доходів органів місцевого самоврядування, їх струк-
тура, а також частка У ВВП представлені в табл. 4. 

Щодо питомої ваги сукупних доходів місцевих 
бюджетів України у ВВП, податкових надходжень у 
тому числі, то частка перших має стійку тенденцію до 
зростання. Так, на інтервалі (2005-2016 роки) відміча-
ється випереджаюче зростання частки сукупних дохо-
дів місцевих органів влади України у ВВП порівняно 
із податковими надходженнями до місцевих бюджетів 

України: частка податкових надходжень у ВВП лиши-
лася майже незмінною на фоні зростання сукупних  
місцевих доходів у обсязі 3% ВВП, або на 25%, — з 
12,2% ВВП у 2005 році до 15,2% ВВП у 2016 році. 

В Україні найвагомішим джерелом доходів  
бюджетів органів самоврядування традиційно лиша-
ється податок на доходи фізичних осіб. 

Понад половини податкових надходжень місце-
вих бюджетів та чверть сукупних доходів органів міс-
цевого самоврядування формується за рахунок цього 
джерела.  

Таблиця 4 
Динаміка доходів бюджетів органів місцевого самоврядування України у 2005-2016 роках, млн грн 

2005 2010 2012 2013 2014 2015 2016

Всього (без урах. оф. трансф.) 30316 80516 100814 105171 101101 120480 152743

Податкові надходження 23589 67576 85852 91191 87334 98218 131066

Податок та збір на доходи  
фізичних осіб 16487 51029 61066 64586 62557 54921 74689 

Податок на прибуток підприємств 192 390 443 675 260 4277 4638

Акцизний податок 7685 10505

Неподаткові надходження 3542 8769 12636 12128 12258 20148 18999

Інші надходження 3186 4171 2326 1852 1510 2114 2678

Офіційні трансферти 23358 78881 124460 115848 130601 173980 189543

Разом 53660 159397 225274 221019 231702 294460 342286

ВВП 441452 1120585 1459096 1522657 1586915 1979458 2262800

Структура доходів місцевих бюджетів, %

Всього (без урах. оф. трансф.) 56,5 50,5 44,8 47,6 43,6 40,9 44,6

Податкові надходження 44,0 42,4 38,1 41,3 37,7 33,4 38,3

Податок та збір на доходи  
фізичних осіб  30,7 32,0 27,1 29,2 27,0 18,7 21,8 

Податок на прибуток підприємств 0,4 0,2 0,2 0,3 0,1 1,5 1,4

Акцизний податок 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,6 3,1

Неподаткові надходження 6,6 5,5 5,6 5,5 5,3 6,8 5,6

Інші надходження 5,9 2,6 1,0 0,8 0,7 0,7 0,8

Офіційні трансферти 43,5 49,5 55,2 52,4 56,4 59,1 55,4

Разом 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Питома вага доходів місцевих бюджетів у ВВП, %

Всього (без урах. оф. трансф.) * 6,9 7,2 6,9 6,9 6,4 6,1 6,8

Податкові надходження 5,3 6,0 5,9 6,0 5,5 5,0 5,8

Податок та збір на доходи  
фізичних осіб 3,7 4,6 4,2 4,2 3,9 2,8 3,3 

Податок на прибуток підприємств 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2

Акцизний податок 0,0 0,0 0,0 0. 0 0,0 0,4 0,5

Неподаткові надходження 0,8 0,9 0,8 0,8 1,0 0,8

Інші надходження 0,7 0,4 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1

Офіційні трансферти 53 8,5 7,6 8,2 8,8 8,4

Разом 12,2 14,2 15,4 14,5 14,6 14,9 15,1

Джерело: складено за даними Державної казначейської служби України. 

Однак статистичні данні свідчать про наявність 
тенденції щодо його зменшення у сукупних доходах 
місцевих бюджетів України. Якщо у 2005 році частка 
податку на доходи фізичних осіб у сукупних доходах 
бюджету складала 30% (3,7% ВВП), то за підсумками 
2016 року очікувалось лише 21,8% (3,3% ВВП).  

Додатковим фінансовим ресурсом органів місце-
вого самоврядування стала частка податку на прибуток 
підприємств, 10% відрахувань якого лишається у роз-
порядженні місцевих органів влади України. 

Однак в умовах нестабільності внутрішньої еко-
номічної ситуації в Україні, що характеризується  
зменшенням обсягів та переорієнтацією національ-
ного виробництва, скороченням робочих місць та ре- 
альних доходів населення, обумовлених несприятли-
вою зовнішньою кон’юнктурою, а також загальносві- 

товою тенденцією щодо зменшення оподаткування 
прибутків підприємств, за інших незмінних обставин, 
складно очікувати перетворення цих доходних джерел 
місцевих бюджетів на потужний фінансовий важіль 
регіонального розвитку. 

Поступово зростає частка адвалорної складової 
акцизного податку, яку запроваджено з 2015 році. 
Означене обумовлено низькою еластичністю попиту 
на підакцизні товари, їх стабільним, відносно рівно- 
мірним споживанням в межах території України, а та-
кож інфляційними процесами. 

Звертає увагу поступове нарощування доходної 
частини бюджетів органів влади на місцях за рахунок 
збільшення офіційних трансфертів у фінансуванні  
повноважень органів місцевого самоврядування Укра-
їни. Питома вага дотаційної статті джерел фінансу- 
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вання повноважень органів місцевого самоврядування 
України у ВВП починаючи з 2005 року зросла у більш 
ніж 1,5 раза (з 5,3% ВВП у 2005 році до 7% ВВП у 2010 
році та 8,8% ВВП у 2015-2016 роках), у той час, як 
частка власних доходних джерел у ВВП лишилася 
практично незмінною, в межах 7% ВВП. 

У зв’язку з викладеним доцільно виділити тен- 
денцію щодо поступового зменшення спроможності 
органів місцевого самоврядування щодо фінансування 
делегованих та повноважень за рахунок власних дже-
рел, податкових надходжень зокрема. Натомість, зро-
стає навантаження на Державний бюджет України в 
частині фінансового забезпечення діяльності органів 
місцевого самоврядування. Серед пояснень таких не-
гативних трендів щодо розвитку доходної бази місце-
вого самоврядування в Україні, які ускладнюють фор-
мування та виконання Державного бюджету України, 
може бути несприятлива зовнішня кон’юнктура, що 
обумовлює незадовільну динаміку основних показни-
ків ключових видів економічної діяльності. 

Означене, в свою чергу, негативно впливає на 
стабільність обмінного курсу національної валюти, 
стимулює розкручування інфляційної спіралі, а також 
обумовлює зростання безробіття та скорочення сфери 
матеріального виробництва. 

Серед внутрішніх чинників слід виділити недо- 
вершеність бюджетно-податкового планування, яка 
гостро проявляється в процесі переформатування від-
носин Уряду та місцевих бюджетів в умовах створення 
ОТГ. У той же час, за інформацією Міністерства ре- 
гіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України у 
2016 році в Україні створено майже 400 ОТГ, які зге-
нерували понад 40 млрд грн додаткових доходів. А з 
Державного бюджету України у 2016 році бюджетам 
ОТГ перераховано 3,5 млрд грн міжбюджетних транс-
фертів (базова дотація, освітня субвенція, медична  
субвенція, інші субвенції та дотації). На 2017 рік пе-
редбачалося 9,6 млрд грн. Отже, нарощування фінан-
сових можливостей ОТГ і в подальшому планувалось 
здійснювати за рахунок цільових трансфертів з Дер- 
жавного бюджету України без належної уваги до роз-
витку власної доходної бази місцевих органів влади 
України. 

У порівнянні з країнами-членами ЄС та ОЕСР 
Україна займає середні позиції за показниками частки 
податкових надходжень Державного та місцевих бю-
джетів у ВВП. Починаючи з 2010 року намітилася  
тенденція щодо зростання податкового навантаження 
на економіку за рахунок податків на споживання (по-
даток на додану вартість та акцизний податок), які за- 
раховуються до Державного бюджету України. Значно, 
більш ніж удвічі, скоротилася частка податку на при-
буток підприємств у доходах зведеного бюджету Укра-
їни. 

Отже, із прийняттям Податкового кодексу Укра-
їни у 2010 році намітилася тенденція щодо зміщення 
податкового навантаження на кінцевих споживачів, 
тобто широкі верстви населення із одночасним зни-
женням податкового тягаря на капітал. 

У той же час, в умовах сучасної економічної си-
туації в Україні, яка характеризується зниженням реа- 
льних доходів населення та звуженням простору для 
здійснення підприємницької діяльності для малого  
бізнесу перш за все, основні напрями коротко- та се-
редньострокової податкової політики мають бути дещо 
уточнені із акцентом на розширення власної доходної 
бази адміністрацій місцевого рівня. 

Висновки і рекомендації. В цілому, Україна в по-
рівнянні із країнами-членами ОЕСР, займає середні 
позиції за показниками частки податкових над- 
ходжень Державного та місцевих бюджетів у ВВП. Од-
нак слід враховувати, що обсяг податкових надход-
жень на одного жителя у країнах-членах ОЕСР в 15-
20 разів перевищує відповідний показник по Україні. 

Отже, серед основних стратегічних напрямів су-
часної бюджетно-податкової політики, яка має спри-
яти підвищенню результативності та ефективності 
процесів децентралізації державного управління в Ук-
раїні шляхом формування економічно-спроможних 
ОТГ необхідно виділити наступні: 

— підвищення економічної ефективності вітчиз-
няної податкової системи на основі перегляду основ-
них векторів податкової політики з урахуванням де- 
централізації державного управління та підвищення 
якості адміністрування податків; 

— раціоналізація методів фінансування місцевих 
бюджетів, бюджетів Об’єднаних територіальних гро-
мад (ОТГ) зокрема, у тому числі на основі заохочення 
органів державного управління на місцях в досягненні 
результатів на всіх етапах бюджетного циклу; 

— підвищення якості, прозорості, доступності 
бюджетної інформації щодо формування та виконання 
бюджетів ОТГ зокрема, а також швидкості її про- 
ходження завдяки впровадженню комплексної інфор-
маційної системи управління фінансами («електрон-
ний бюджет»); 

— удосконалення процесів формування бюджетів 
на всіх рівнях бюджетної системи України, а також  
контролю і моніторингу його виконання з метою під-
вищення ефективності і результативності витрачання 
бюджетних коштів. 

Одночасно, необхідно вживати заходів щодо ско-
рочення часу, які малі і середні підприємства витрача-
ють на розрахунок і сплату податків, що відбивається 
в індикаторах «Ведення бізнесу» (Doing Business) [39]. 
За підсумками останніх досліджень Україна займає  
80 місце. Уваги потребують питання щодо забезпе-
чення зростання показників України в частині прозо-
рості бюджету, які відображаються у «Індекс прозо- 
рості бюджету» (Open Budget Index) [27].  

Окремо слід виділити роботу, спрямовану на  
зростання числа Об’єднаних територіальних громад 
(ОТГ), які демонструють задовільний результат в час-
тині управління власними ресурсами на основі більш 
широкого використання показників ефективності в 
бюджеті ОТГ для відображення цілей і результатів 
програм державних витрат. 

З метою досягнення основних стратегічних цілей 
розвитку бюджетної та податкової системи України в 
умовах децентралізації державного управління, ос- 
новну увагу доцільно зосередити на виконанні таких 
завдань: 

— підготовка і реалізація середньострокової про-
грами підвищення якості управління державними фі-
нансами України та ОТГ, а також розробка і удоско-
налення законодавства, необхідного для організації 
бюджетного процесу на всіх рівнях бюджетної сис-
теми; 

— підвищення прозорості бюджетного процесу на 
основі моніторингу якості фінансового менеджменту 
головних розпорядників коштів, а також подальшого 
розвитку системи державного фінансового контролю 
та аудиту на всіх рівнях бюджетної системи України; 
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— розробка нової трирічної моделі для оцінки та 
прогнозування доходів в умовах середньострокового 
планування на всіх рівнях бюджетної системи, доходів 
ОТГ зокрема; 

— надання підтримки ОТГ щодо реалізації прин-
ципів бюджетування, орієнтованого на результат, і се-
редньострокового фінансового планування; 

— оновлення та розробка нормативно-правових 
документів та системи заходів щодо поліпшення фі-
нансового положення і платоспроможності ОТГ; 

— вдосконалення системи міжбюджетних транс-
фертів та оцінки податкового потенціалу з урахуван-
ням впровадження прозорих стимулів з нарощування 
ОТГ власної доходної бази; 

— розвиток нормативно-правової бази для ОТГ з 
аудиту житлово-комунального господарства та бюд- 
жетних установ, що надають соціальні послуги. 

Наведені рекомендації надають можливість сфор-
мулювати окремі напрями удосконалення податкового 
законодавства на основі збалансування інтересів Дер-
жави, органів місцевого самоврядування та платників 
податків щодо стабілізації економічної ситуації, а та-
кож сприяння сталому розвитку економічної системи 
України. 

Керуючись означеним, доцільно поступово змі-
щувати податкове навантаження з мобільних факторів 
виробництва (капітал та праця) на немобільні (земля, 
природні ресурси), а також на споживання окремих 
видів товарів, виробництво яких наносить шкоду на-
вколишньому середовищу (або споживання яких є 
шкідливим для здоров’я людини), у комплексі із під-
вищенням ефективності податкового адміністрування 
та стимулювання інвестиційної активності, у тому чи-
слі за рахунок удосконалення нормативів податкової 
амортизації’. 

Доцільно поступово нарощувати частку податку 
на прибуток підприємств, що лишається у розпоря-
дженні органів місцевого самоврядування України, а 
також вжити заходів щодо удосконалення амортиза-
ційної політики, перетворивши її на потужний інстру-
мент залучення інвестицій, перш за все, високотехно-
логічних. 

Означене, крім іншого, сприятиме зменшенню 
недоїмки (податкового боргу) зі сплати загальнодер-
жавних податків, податку на прибуток підприємств зо-
крема, а також стимулюватиме зацікавленість органів 
місцевого самоврядування України до розвитку ви- 
робництв на власних територіях, оскільки податкові 
надходження від оподаткування прибутку підприємств 
лишатимуться у їх розпорядженні. 

Щодо акцизного податку, слід відмітити, що ос-
новними його платниками є виробники та імпортери 
підакцизних товарів. Однак виробництво та розмит-
нення підакцизної продукції на території України від-
бувається нерівномірно на відміну від їх споживання. 
Зниження специфічних ставок акцизного податку, 
який сплачують виробники (імпортери) підакцизної 
продукції із одночасним підвищенням адвалорної 
складової, яка лишається у розпорядженні органів  
місцевого самоврядування, дозволить зміцнити фінан-
совий потенціал місцевих органів влади України. 

Окремо слід акцентувати увагу на необхідності 
впровадження конкретних заходів, спрямованих на 
зростання числа ОТГ, які демонструють кращий ре-
зультат у частині управління власними ресурсами на 

основі більш широкого використання показників ре-
зультативності в бюджетах для відображення цілей  
і результатів програм державних видатків. Доцільно 
впроваджувати середньострокові програми підвищен-
ня якості управління державними фінансами України 
та ОТГ на основі оцінки та моніторингу їх фінансо-
вого і податкового потенціалу з урахуванням впро- 
вадження прозорих стимулів щодо нарощування ними 
власної доходної бази. 
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НАЦИОНАЛЬНАЯ ЦИФРОВАЯ ПЛАТФОРМА:  
ПЕРСПЕКТИВЫ СОЗДАНИЯ В УКРАИНЕ 

 
1. Постановка проблемы в общем виде  
Углубление цифровизации является глобальным 

трендом, который во много базируется на развитии 
цифровых платформ (далее ЦП) и расширении сте-
пени их проникновения в социально-экономическую 
сферу. В Украине имеет место разностороннее прояв-
ление этого процесса. Каждый житель Украины ис-
пользует как минимум несколько цифровых платформ 
в повседневной жизни (например, в сфере автопере-
возок UBER, BlaBlaCar; в сфере здравоохранения 
eHealth, doc.ua и т.д.). При этом активно проводится 
работа по цифровизации государственных услуг со 
стороны Министерства цифровой трансформации 
Украины, которым руководит один из трёх вице- 
премьер-министров, что свидетельствует о высоком  
приоритете данного направления. Однако, не смотря 
на углубление процессов цифровизации и расширения 
использования цифровых платформ, нет научно-прак-
тического обоснования создания национальной циф-
ровой платформы (далее НЦП), которая обеспечивала 
бы всестороннюю коммуникацию государства с физи-
ческими и юридическими лицами.  

2. Краткий обзор литературы  
Интерес к исследованию цифровых платформ в 

последние несколько лет остаётся неизменно высоким 
[1-12]. Приоритетное внимание уделяется большим 
цифровым платформам (big digital platforms).  

Особенностью больших цифровых платформ яв-
ляется, то что они «требуют огромных постоянных за-
трат и низких предельных издержек»1 [1, с. 645] и 
обеспечивают сетевой эффект: «Чем больше людей 
или организаций присоединяются, тем ценнее стано-
вится платформа»2 [1, с. 646]. Учитывая существенную 
монополизацию рынков цифровыми платформами 
первопроходцами (например, Facebook, Аmazon), вы-
ход новых платформ обусловливает необходимость 
значительных капитальных вложений.  

Существуют различные подходы к классифика-
ции цифровых платформ. Датские ученые из универ-
ситета Копенгагена А. Илсое (А. Ilsøe) и Т. Ларсен 
(Т. Larsen) исходят из концепции разделения цифро-
вых платформ на платформы капитала и платформы 
труда [3, с. 2]. Ключевым для них критерием при ана-
лизе платформ является «кто получает доход через 
цифровые платформы»3 [3, с. 3]. Капитальные цифро-
вые платформы, обеспечивают возможность извлече-
ния прибыли из капитальных благ (например, Airbnb, 

                                                
1 «require huge fixed costs and low marginal costs». 
2 «The more people or organizations join, the more  

valuable the platform becomes». 

обеспечивает аренду недвижимости). Трудовые циф-
ровые платформы, обеспечивают покупку и продажу 
услуг (например, получение образовательных услуг). 
[3, с. 3]. Соответственно трудовые платформы рас-
сматриваются как часть рынка труда, а капитальные — 
как часть рынка капитала. В рамках данного разделе-
ния можно считать национальную цифровую плат-
форму частью рынка труда, где домохозяйства и биз-
нес получают государственные услуги, которые опла-
чивают косвенно через налоги или прямо через госу-
дарственные пошлины. При этом сами цифровые 
платформы стоит рассматривать как капитальные 
блага, которые являются частью процесса производ-
ства на пути создания благ в государственном секторе 
экономики. 

Обобщая подходы к классификации цифровых 
платформ можно утверждать, что одни исследователи 
выделяют: технологические ЦП, функциональные 
ЦП, инфраструктурные ЦП, корпоративные ЦП, ин-
формационные ЦП, ЦП-маркетплейсы, отраслевые 
ЦП [12, с. 30], другие — коммуникационные ЦП, со-
циальные ЦП, поисковые ЦП, ЦП как операционные 
системы, рыночные ЦП (маркетплейсы), ЦП для об-
мена автомобилями, ЦП для аренды, ЦП для платёж-
ных транзакций [5], а третьи — трудовые и капиталь-
ные ЦП [3, с. 3]. Отсутствие в этих классификациях 
класса национальных цифровых платформ, является 
косвенным подтверждение недостаточного исследова-
ния данной проблематики.  

Таким образом, хотя в предыдущих исследова-
ниях отмечалось, что «перспективным заданием явля-
ется формирование общенациональной платформы» 
[11, с. 170], однако за последние годы существенных 
подвижек так и не произошло, что обусловливает 
необходимость проведение дальнейших исследований, 
связанных с формированием НЦП в Украине. 

3. Цель исследования 
Исходя из сформулированной выше проблема-

тики и анализа последних исследований, целью ро-
боты является обоснование перспектив создания 
национальной цифровой платформы в Украине. 

4. Методы 
В рамках исследования использовались дескрип-

тивный метод для описания функционирования циф-
ровых платформ, метод анализа и синтеза для опреде-
ления НЦП, систематизации проблем и описания 
перспектив создания НЦП в Украине.  

3 «who accrue income through the digital platforms». 



ВИШНЕВСКИЙ А. С. 

220 ВІСНИК ЕКОНОМІЧНОЇ НАУКИ УКРАЇНИ 

5. Результаты и обсуждение
5.1. Определение национальной цифровой плат-

формы 
Учитывая, что в предыдущих исследования не 

было сформулировано определение НЦП, необходимо 
обратить отдельное внимание на данный вопрос.  

Из 9 возможных моделей взаимодействия между 
тремя секторами (правительство (органы власти), биз-
нес, домохозяйства), которые реализуются на базе 
цифровых платформ, в 5 принимают непосредствен-
ное участие органы власти: (1) правительство для биз-
неса (например, в виде цифровых государственных 
услуг по регистрации предприятий); (2) правительство 
для домохозяйств (например, в виде цифровых госу-
дарственных услуг по получению документов, спра-
вок, выписок из реестров); (3) бизнес для правитель-
ства (например, в виде государственных закупок через 
цифровые платформы); (4) домохозяйства для прави-
тельства (например, в виде электронной подачи пети-
ций); (5) правительство для правительства (например,  

в виде обмена информацией в цифровом виде между 
различными органами государственной власти) [11, 
с.39]. Следовательно, НЦП касается каждого жителя 
страны, причём в некоторых случаях дважды: и как 
физического лица, и как представителя юридического 
лица или органа власти.  

Для НЦП, как и любой другой ЦП, можно выде-
лить ряд атрибутов (см. таблицу). Её назначением яв-
ляется обеспечение коммуникации между правитель-
ством, с одной стороны, и бизнесом и домохозяй-
ствами — с другой. Владельцем и администратором 
НЦП является государство, благодаря чему происхо-
дит снижение расходов на государственное управле-
ние, а также снижение транзакционных издержек при 
коммуникации между правительством, с одной сто-
роны, и бизнесом и домохозяйствами — с другой. В 
конечном счёте, в условиях перехода к VI технологи-
ческому укладу, наличием НЦП является необходи-
мым условием сохранения цифрового суверенитета 
государства. 

Таблица 
Атрибуты НЦП* 

№ 
п/п 

Атрибут Содержание атрибута 

1. Назначение Обеспечение коммуникации между правительством, с одной стороны, и биз-
несом и домохозяйствами — с другой 

2. Место размещения Информационное сетевое пространство

3. Владение и администрирование Государство

4. Способ доступа Удалённый

5. Экономический смысл для пользо-
вателей 

Снижение транзакционных издержек при коммуникации между правитель-
ством, с одной стороны, и бизнесом и домохозяйствами — с другой 

6. Экономический смыл для вла-
дельца 

Снижение расходов на государственное управление 

7. Смысл с позиций национальной 
безопасности 

Обеспечение цифрового суверенитета, и способствование внедрению VI тех-
нологического уклада 

* Составлено автором с использованием [9, с. 107]

Таким образом, исходя из предложенного ранее 
определения цифровой платформы [10, с. 51] и рас-
смотренных выше атрибутов, НЦП можно опреде-
лить, как единую совокупность реестров юридических и 
физических лиц, органов государственной власти и госу-
дарственных услуг, алгоритмов их взаимодействия и 
хранилища, реестров и осуществленных между ними 
транзакций, которая действует онлайн и находится в 
собственности государства. 

Исходя из этой дефиниции можно перейти к ана-
лизу проблем создания НЦП.  

5.2. Проблемы создания НЦП 
Основываясь на результатах ряда исследований 

[1, с. 646; 11, с. 51-77] можно выделить следующий 
перечень проблем, связанных с созданием и эксплуа-
тацией больших цифровых платформ: 

1) необходимость значительных первоначальных
инвестиций для создания большой цифровой плат-
формы; 

2) цифровая диктатура (как со стороны государ-
ства, так и со стороны общества); 

3) монополизация и ограничение реальной кон-
куренции из-за масштаба цифровой платформы; 

4) безопасность хранения данных (прежде всего
личных); 

5) использование конфиденциальных данных для
получения конкурентных преимуществ и дополни-
тельного дохода. Доход и пользовательская база, гене- 

рируемые доминирующей платформой, используются 
для расширения по горизонтали или вертикали; 

6) дискриминация пользователей платформы;
7) всеобщий доступ к сети Интернет для физи-

ческих и юридических лиц, а также государственных 
органов.  

Рассмотрим эти проблемы в контексте НЦП. 
В масштабах государства ресурсы, необходимые 

для создания НЦП, могут быть изысканы без особых 
затруднений. К тому же, один из самых затратных эта-
пов полноценного запуска любой большой ЦП — это 
привлечение пользователей (участников) на плат-
форму, решается автоматически на законодательном 
уровне. Технологии, реализованные в ведущих боль-
ших ЦП, свидетельствуют, что ограничений в адми-
нистрировании большого количества пользователей 
для НЦП нет. Например, на большой ЦП Facebook по 
состоянию на конец 2019 года насчитывалось 2,5 млрд 
активных пользователей, из которых 1,66 млрд еже-
дневных активных пользователей [13]. Эта числен-
ность существенно превышает население Украины и 
количество, зарегистрированных юридических лиц.  

Риски цифровой диктатуры представляются не 
значительными, так как в конечном счёте её адми- 
нистрированием, занимаются чиновники, которых 
назначают политические деятели, выбранные в рамках 
демократических процедур. Следовательно, цифровая 
диктатура через деятельность НЦП может быть уста- 
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новлена только как результат ранее оформившейся 
политической диктатуры.  

Проблемный в отношении больших коммерче-
ских цифровых платформ вопрос о недобросовестной 
конкуренции, также является неактуальным, так как 
государству не с кем конкурировать в своём суверен-
ном пространстве. 

Относительно защиты личных данных всегда бу-
дут определённые риски. Однако у государства име-
ется больше возможностей для их защиты, чем у ком-
мерческих или общественных организаций. При этом 
будут ограничены возможности для использования 
конфиденциальных данных с целью получения конку-
рентных преимуществ и дополнительного дохода. А 
дискриминация пользователей НЦП может быть огра-
ничена через нормативно-правовое регулирование.  

Наиболее существенной проблемой является 
обеспечение тотального доступа к НЦП, который 
предполагает наличие у каждого пользователя (юриди-
ческого или физического лица) возможности доступа 
к сети Интернет и коммуникационного устройства 
(например, смартфона) для реализации этой возмож-
ности.  

Определив, что такое НЦП и какие существуют 
основные проблемы для её формирования и развёрты-
вания, можно перейти к анализу текущих возможно-
стей построения НЦП в Украине. 

5.3. Перспективы создания НЦП в Украине 
Основным драйвером формирования НЦП в 

Украине фактически уже является Министерство циф-
ровой трансформации Украины. В перечень целей 
данного министерства, которые планируется достиг-
нуть до 2024 года, входят: 

 100% публичных услуг доступны гражданам и 
бизнесу онлайн; 

 95% транспортной инфраструктуры, населен-
ных пунктов и их социальные объекты имеют доступ 
к высокоскоростному интернету; 

 6 млн украинцев вовлечены в программу разви-
тия цифровых навыков; 

 10% — доля IT в ВВП страны [14]. 
Согласно этим стратегическим целям продолжа-

ется реализация проекта «Цифровое государство», ко-
торый осуществляется под брендом «Дия» и включает 
в себя 5 блоков: (1) портал (онлайн-сервис) государ-
ственных услуг; (2) мобильное приложение (с элект-
ронными документами и данными про человека из  
реестров); (3) образование (портал с онлайн-курсами); 
(4) бизнес (портал помощи МСБ); (5) центры предо-
ставления административных услуг. Уже сейчас мо- 
бильное приложение «Дия»1 позволяет предъявлять 
документы, удостоверяющие личность (например, во-
дительские права) в электронном виде.  

В плане работы Министерства цифровой транс-
формации Украины на 2020 год [15] предусматрива-
ется целый ряд мероприятий прямо и опосредованно, 
связанных с развитием цифровых платформ: (1) п.5 
«Развитие единого веб-портала электронных услуг 
«Дия»; (2) п.6 «Развитие единого электронного каби-
нета»; (3) п.7 «Введение предоставления приоритетных  
публичных услуг в электронной форме через портал»;  
 

                                                
1 URL: https://diia.gov.ua. 
2 Minimum Viable Product (минимальный жизнеспо-

собный продукт). 

(4) п.8 «Введение предоставления электронных услуг 
через смартфон (мобильное приложения «Дия»);  
(5) п.16 «Разработка инструментов стимулирования 
развития широкополосного доступа к Интернету»;  
(6) п.17 «Подключение объектов социальной инфра-
структуры к широкополосному доступу к Интернету»; 
(7) п.19 «Внедрение MVP2 национальной платформы 
цифровой грамотности»; (8) п.86 «Введение онлайн-
платформы с е-курсом для школьников, кабинетом 
учителя, задачами, тестами, пиринговым оцениванием 
и инструментами коммуникаций»; (9) п. 98 «Создание 
и запуск онлайн-платформы с консалтинг-зоной для 
малого и среднего бизнеса».  

Под патронатом Министерства охраны здоровья 
Украины реализуется проект цифровой трансформа-
ции системы охраны здоровья Украины. Основой 
трансформации является электронная система охраны 
здоровья (eHealth3), которая обеспечивает обмен ме-
дицинской информацией и реализацию медицинских 
гарантий населению. Это еще одна цифровая плат-
форма, которая затрагивает почти каждого жителя 
Украины. 

Также функционирует система государственных 
закупок Прозорро4, через которую ежегодно осущест- 
вляются сотни тысяч закупок на сотни миллиардов 
гривен из бюджетов различных уровней.  

Одновременно возникают общественные иници-
ативы по агрегации всех сервисов электронного управ-
ления в Украине. Например, портал EGOV представ-
ляет собой агрегатор всеукраинских и региональных 
электронных сервисов на основе открытых данных 
[16]. Он объединяет 150 сервисов в 19 категориях (см. 
рисунок).  

Таким образом, имеют место и государственная и 
общественные инициативы по агрегированию госу-
дарственных и региональных сервисов, созданию об-
щей цифровой платформы. При этом формирование 
базовых условий для построения НЦП выносится за 
горизонт 2024 года, и на данный момент конечной 
цели в виде создания и развертывания НЦП нет. Од-
нако в последние месяцы наблюдается повышение 
востребованности цифровых платформ в условиях 
противодействия пандемии COVID-19 и повсемест-
ного введения жестких карантинных мер, что может 
активизировать создание НЦП. 

Поэтому целесообразно рассмотреть возмож-
ность форсировать работу по созданию как условий 
для внедрения НЦП в Украине, так разработку самой 
НЦП в более приближённой перспективе.  

В этом направлении необходимо не только рас-
ширение цифровой грамотности (прежде всего стар-
ших возрастных групп), но прежде всего обеспечение 
физического доступа к будущей НЦП. Также уже сей-
час можно начинать системную работу по формирова-
нию единых реестров физических и юридических лиц, 
а также государственных услуг. Перспективным в этом 
контексте представляется обеспечение каждого граж-
данина и организации не только личным кабинетом, 
но и присвоение уникального почтового адреса. Для 
физических лиц уникальный почтовый адрес может 
основываться на базе серии и номера паспорта («се-

3 URL: https://ehealth.gov.ua.  
4 URL: https://прозорро.укр.  
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рия_номер_паспорта»@XXX.ua) или идентификаци-
онного (налогового) номера («ИНН»@XXX.ua). Для 
юридических лиц на основе кода ЕГРПОУ 

(«ЕГРПОУ»@XXX.ua). Это позволит минимизировать 
расходы на транзакции, например, в процессе судо-
производства.  

Рисунок. Количество сервисов по сферам агрегирования на портале Egov  
(составлено на основе данных [16]) 

В любом случае описание дизайна НЦП и техни-
ческого задания для её построения это вопрос, кото-
рый необходимо включать в повестку дня обсуждения 
не только на уровне экспертного и научного сообще-
ства, но и органов государственной власти уже в бли-
жайшей перспективе.  

Выводы 
В Украине имеются перспективы создания НЦП. 

Фундаментальных причин, препятствующих форми-
рованию НЦП в Украине, нет. Проблемы характерные 
для больших коммерческих цифровых платформ не 
являются релевантными для общенациональной циф-
ровой платформы. Текущие ограничения связаны с 
отсутствием социального интернета и устройств, обес-
печивающих выход в Интернет, для всего населения.  

Следовательно, в число основных задач, решение 
которых обеспечивает возможности для создания 
НЦП в Украине, входят: а) тотальное подключение 
всего населения к сети Интернет (возможно, закреп-
ление на уровне Конституции права на социальный 
интернет); б) обеспечение всего населения устрой-
ствами доступа к сети Интернет; в) повышение циф-
ровой грамотности населения, обучение населения 
(прежде всего возрастного) базовым навыкам исполь-
зования сети Интернет и НЦП. 
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НАШІ ЮВІЛЯРИ 

З НАГОДИ 80 РІЧЧЯ З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ 
АКАДЕМІКА АЕН УКРАЇНИ, ДОКТОРА ЕКОНОМІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА  

БУЛЄЄВА ІВАНА ПЕТРОВИЧА 

Булєєв Іван Петрович, доктор економічних наук, 
професор, народився у м. Сніжне Донецької області. 

Після закінчення у 1962 році Донецького політехніч-
ного інституту розпочав свій професійний шлях на Ча-
сов-Ярському комбінаті вогнетривких виробів. Своє 

життя пов’язав з наукою, що давало змогу глибше ро-
зуміти питання промислового виробництва, мотивації 

та управління підприємствами. Більше 40 років Булєєв 
Іван Петрович працює в галузевих та академічному на-
уково-дослідних інститутах. У 1974-1980 рр. працював 

завідувачем лабораторії економіки і фінансів Всесоюз-
ного науково-дослідного інституту соляної промисло-
вості, у 1980-1994 рр. — завідувачем відділу економіч-

них досліджень Державного інституту по обробці ко-
льорових металів і сплавів, у 1994-2001 рр. — заступ-
ником генерального директора з економіки та фінан-

сів об'єднання «Артемсіль».  
Під його науковим керівництвом і за особистою 

участю було розроблено нормативну базу підприємств 
соляної промисловості та кольорової металургії Укра-
їни і Російської Федерації, методичні положення із  

роздержавлення та приватизації підприємств соляної 
галузі та обробки кольорових металів України і Росії. 
На протязі 7 років був головою ради республіканської 

асоціації «Укрсільпром». У 1994 р. Івана Петровича 
обрано дійсним членом (академіком) Академії інже- 

нерних наук України, у 2002 р. — дійсним членом Ака-

демії економічних наук України. 
З 2001 року по теперішній час працює в Інституті 

економіки промисловості НАН України — заступник 

директора, завідувач відділу. Під керівництвом і за 
безпосередньою участю І.П. Булєєва отримано ряд 

вагомих наукових результатів у дослідженні акту- 
альних проблем економічної теорії, економічного 
зростання, власності та приватизації, реалізації рин-

кових механізмів на макро- і мікрорівнях, господар-
ського механізму і трансформації підприємств, об’єд-
нань та їх інтеграції у світогосподарський простір. 

І.П. Булєєвим обґрунтовано і реалізовано в до- 
слідженнях інституціональний підхід до аналізу та  
формування внутрішніх і зовнішніх відносин підпри-

ємств, що сприяє впровадженню на підприємствах 
концепції анімалізму, холізму, їх перетворенню у  

креативні організації. 
Вченим розроблено методологію класифікації під-

приємств за інституціональними факторами, формами 

власності, розмірами, впливом на соціальну інфрастру-
ктуру територій. Обґрунтовано необхідність першочер-
гової розробки та впровадження дієвого механізму опо-

даткування, що значно полегшує тягар фіскальної по-
літики та стимулює розвиток виробництва. 

Іваном Петровичем Булєєвим досліджено сутність 

та окреслено і обґрунтовано структуру підприємства як 
найбільш стабільної інституції, виходячи із положень ін-

ституціональної та еволюційної економічних теорій. 
Обґрунтовано роль та місце в трансформаційній еко-
номіці малого, середнього та великого бізнесу, вияв-

лено природу їх взаємовідносин та розроблено заходи 
і обґрунтовано пріоритети щодо політики держави  
відносно кожного виду бізнесу, розроблено систему 

мотиваційних заходів та визначено роль інтелектуаль-
ного капіталу у підвищенні капіталізації підприємства. 

І.П. Булєєв брав безпосередню участь в розробці, 
удосконаленні та експертизі значної кількості проєктів, 
законів, програмних документів щодо вирішення прак-

тичних питань на основі використання теоретичних 
положень сучасної економічної науки. Розроблено 
конкретні пропозиції щодо формування громадян- 

ського суспільства та середнього класу. Одним з пер-
ших в державі він став розробляти та вдосконалювати 
теорію трансакційних витрат від макрорівня до рівня 

конкретних суб’єктів ринкових відносин (держава, ре-
гіон, підприємство, індивід), обґрунтував методологію 

оцінки ефективності корпоративного управління за 
критерієм трансакційних витрат, розробляє інституціо-
нальну економічну теорію виходячи з ролі та місця в 

ній діяльності підприємств, виробничих колективів, 
займається проблемами соціальної відповідальності  
бізнесу та держави. 

І.П. Булєєв опублікував більше ніж 400 наукових 
праць, з них 6 індивідуальних монографій; 104 розділи 
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у 57 колективних монографіях; 7 наукових національ-

них доповідей; більш ніж 160 матеріалів конференцій; 
126 публікацій у наукових журналах та збірниках;  

34 публікації в інших виданнях, у співавторстві підго-
товлено навчальний посібник (з грифом МОН Укра-
їни); 10 науково-методичних посібників, має зарубі-

жні публікації. 
Серед останніх робіт І.П. Булєєва варті уваги такі 

фундаментальні монографії: «Теоретичні та природні 

аспекти формування змішаної економіки», «Привати-
зація: діагностика протиріч і шляхи вирішення», «Ан-
тикризове управління підприємством», «Сучасні ва-

желі та методи управління підвищенням ефективності 
господарської діяльності», «Концепція державної про-

мислової політики», «Управління трансакційними ви-
тратами в перехідній економіці», «Промислові корпо-
рації: особливості розвитку й прийняття рішень»,  

«Теоретичні та прикладні аспекти функціонування ви-
робничого комплексу регіону», «Проблеми підви-
щення ефективності функціонування підприємств  

різних форм власності», «Стратегія підвищення ефек-
тивності функціонування виробництва», «Підприєм- 
ство в системі суспільних відносин: інституціональ-

ний аспект», «Соціальна відповідальність бізнесу: 
теорія та практика», «Некоторые аспекты выбора ве-

ктора интеграции Украины», «Финансовые методы 
обеспечения капитализации предприятий», «Капита-
лизация предприятий: сущность, формы, моделирова-

ние факторов обеспечения», «Капитализация пред-
приятий: теория и практика», «Капитализация и регу-
лирование хозяйственной деятельности предприятий 

базовых отраслей промышленности: институциональ-
ный аспект» та інші.  

Іван Петрович веде плідну роботу з науковою мо-

лоддю, бере активну участь у підготовці та атестації 
кадрів вищої кваліфікації. З 1996 року він є членом 

спеціалізованої вченої ради по захисту докторських  
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

дисертацій в ІЕП НАН України, з 2001 року по 2006 

рік працював експертом ВАК України. Під його на- 
уковим керівництвом та консультуванням захищено  

17 кандидатських та 7 докторських дисертацій. Маючи 
великий досвід в підготовці аспірантів, професор  
І.П. Булєєв за час своєї наукової діяльності багато ра-

зів виступав опонентом по захисту дисертацій в на- 
укових центрах України — Києві, Харкові, Донецьку, 
Львові та ін. Був керівником дипломних робіт студен-

тів економічних спеціальностей низки вишів України. 
Працював членом та головою ДЕК в університетах  
м. Донецька, Запоріжжя, Слов’янска, Артемівська та 

ін. Завідував кафедрою фінансів у Донбаській гірничо-
металургійній академії (м. Алчевськ, Луганська об-

ласть), працював професором кафедри фінансів в 
Донбаській державній машинобудівній академії. До-
кладав чималих зусиль до розвитку вищої освіти у  

Павлограді. 
Заслуговує на увагу кваліфікована робота І.П. Бу-

лєєва як редактора збірників наукових праць ІЕП 

НАН України, заступника головного редактора жур-
налу «Економіка промисловості», члена редколегії  
журналів та наукових вісників «Прометей», «Еконо- 

мічний вісник Дніпропетровського національного гір-
ничого університету»,«Бізнес-Інформ», інших збірни-

ків та журналів наукових установ. 
Плідна творча діяльність і повсякденна участь у 

розв’язанні актуальних завдань економічної науки і 

практики забезпечили визнання І.П. Булєєва як одного 
із провідних в Україні вчених та його авторитет серед 
науковців, фахівців і працівників органів управління. 

Ідеї та погляди Івана Петровича Булєєва завжди су-
часні, результати глибоко обґрунтовані. Колеги відда-
ють належне умінню ювіляра досягати глибинного ро-

зуміння еволюції суспільних та економічних явищ, ви-
будовувати взаємозв’язки та надавати належні шляхи 

вирішення проблем.  
 

Нових творчих звершень ювіляру! 

 
 
Президія Академії економічних наук України, 

Вчена рада Інституту економіки 
промисловості НАН України, 

Редколегія журналу 
«Вісник економічної науки України» 
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З НАГОДИ 75 РІЧЧЯ З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ  
АКАДЕМІКА НАН УКРАЇНИ,  

ВІЦЕ-ПРЕЗИДЕНТА АКАДЕМІЇ ЕКОНОМІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ 

ГЕЙЦЯ ВАЛЕРІЯ МИХАЙЛОВИЧА 

20 квітня 2020 року виповнюється 75 років видат-
ному вченому-економісту, академіку НАН України, віце-
президенту Академії економічних наук України, дирек-
тору ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН Ук-
раїни», лауреату Державної премії України в галузі науки 
і техніки Гейцю Валерію Михайловичу. 

Валерій Михайлович Геєць народився у с. Сезьки 
на Чернігівщині. У 1968 р. закінчив Київський дер- 

жавний університет ім. Т.Г. Шевченка. Відтоді його 
професійна біографія пов’язана з НАН України. Спо-
чатку Валерій Михайлович працював в Інституті еко-

номіки НАН України, де пройшов шлях від аспіранта 
до завідувача відділу, а у 1997 р. очолив новостворений 
Інститут економічного прогнозування НАН України, 

який у 2005 р. було перейменовано на ДУ «Інститут 
економіки та прогнозування НАН України». У 2009-
2015 рр. був віцепрезидентом і головою Секції сус- 

пільних та гуманітарних наук НАН України. 
Сфера наукових інтересів ученого лежить у мак-

роекономіці, економіко-математичному моделюванні 
та прогнозуванні економічного розвитку, В.М. Ге-
єць — засновник наукових шкіл у сфері макроеконо-

міки (теорія і моделі економічного прогнозування, фі-
нансів (фінансова безпека: бюджетна і боргова полі-
тика), державного регулювання економіки. За вагомий 

внесок у розвиток вітчизняної науки в 1992 р.  
В.М. Геєць був обраний членом-кореспондентом НАН 
України, а в 1995 р. — академіком НАН України.  

Плідну наукову роботу вчений поєднує з напруженою 

науково-організаційною роботою в Президії НАН Ук-
раїни: 1998—2009 рр. – академік-секретар Відділення 
економіки, а з 2009 р. і дотепер – віце-президент НАН 

України. В.М. Геєць невтомно бореться за удоскона-
лення організації та координації фундаментальних до-
сліджень, популяризацію сучасних економічних знань, 

забезпечення ефективної діяльності НАН України та 
посилення її ролі як вищої наукової організації дер-
жави. 

Очолюваний В.М. Гейцем Інститут економіки та 
прогнозування завжди перебуває на вістрі сучасних 

наукових досліджень, щоразу обираючи проблеми на 
стику економіки та інших соціогуманітарних дисцип-
лін, швидко реагуючи на виклики часу та поєднуючи 

в дослідженнях новизну і фундаментальність. Голов-
ним завданням Інституту є забезпечення геополітич-
ної перспективи української нації шляхом створення 

стратегічних основ розвитку та піднесення національ-
ної економіки та ефективного функціонування інсти-
тутів держави у цьому процесі, обґрунтування соціогу-

манітарних пріоритетів і критеріїв економічного роз-
витку, гармонізація цільових орієнтирів стабільного 

економічного зростання, інноваційних перетворень, 
модернізації та структурно-технологічного оновлення 
вітчизняної економіки та її інтеграції у світову, ви- 

роблення складових державної політики щодо забез-
печення інноваційної моделі розвитку економіки, по-
дальше формування нещодавно розробленої науков-

цями Інституту концепції економічного зростання в 
умовах нестабільності.  

Упродовж останніх років наукові інтереси акаде-
міка В.М. Гейця концентруються на дослідженні ін-
ституціональних основ та вирішенні проблем взаємо-

дії суспільства, держави та бізнесу, створення ефек- 
тивних механізмів впливу на подальшу капіталізацію 
економіки України для досягнення нею самодостатно-

сті як суб’єкта міжнародної діяльності, чому були при-
свячені численні публікації в наукових журналах та 
фундаментальна монографія «Суспільство, держава, 

економіка: феноменологія взаємодії та розвитку» (у 
2009 р. побачило світ її видання українською мовою, а 

у 2014 р. — доповнене і перероблене видання росій- 
ською). Загалом же у творчому доробку В.М. Гейця 
понад 500 праць, серед яких 40 монографій (7 індиві-

дуальних). Під його безпосереднім керівництвом були 
підготовлені національні доповіді «Соціально-еконо-
мічний стан України: наслідки для народу та держави» 

та «Новий курс: реформи в Україні 2010-2015 рр. ). 
За особистого керівництва та ініціативи В.М. Гей-

ця наукові здобутки Інституту популяризуються за до-

помогою започаткованих Інститутом наукових журна-
лів «Економіка і прогнозування» (де він – головний 

редактор), «Вісник Інституту економіки та прогнозу-
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вання» (член редколегії), «Економічна теорія», ви-

дання колективних та індивідуальних монографій (по-
бачили світ понад 120), наукових доповідей (понад 40), 

подання до керівних органів держави багаточисельних 
різноманітних аналітичних матеріалів та доповідних 
записок. 

Крім цього, В.М. Геєць є головним редактором 
найповажнішого в країні економічного журналу «Еко-
номіка України» та членом редколегій численних віт-

чизняних та зарубіжних наукових журналів з різних ас-
пектів економічних та соціогуманітарних знань. 

Своїм учителем називають В.М. Гейця майже  

сотня докторів і кандидатів економічних наук. У кад-
ровій політиці директор робить ставку на талановиту 

молодь, слідкує за науковим зростанням кожного  
співробітника, багатьма опікується особисто. Про ін-
теграційну спрямованість очолюваного В. М. Гейцем 

Інституту свідчать тісні міжнародні зв’язки та спільна  
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

робота над проєктами з науковцями Нідерландів, 

США, Угорщини, Греції, Австрії, Великої Британії, 
Норвегії, Казахстану, Росії, Білорусі, Азербайджану. 

Плідно поєднуючи наукову діяльність із громад-
ською, В.М. Геєць уже понад 25 років представляє Ук-
раїну в Міжнародному проєкті ЛІНК—ООН, запрошу-

ється експертом до різних комісій та рад. 
Вимогливість і наполегливість, які В.М. Геєць 

вважає своїм кредо, сприяли його становленню як 

вченого і керівника, а також допомагають долати ви-
клики часу, що постають перед суспільством і науко-
вою спільнотою країни.  

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 думки не знали втоми, серце — болю, добра 
душа — страждання. Нехай доля посилає Вам радість, 

творчу наснагу, нові здобутки і довгі літа! 
 
Президія Академії економічних наук України, 

Вчена рада Інституту економіки 
промисловості НАН України, 

Редколегія журналу 
«Вісник економічної науки України» 
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75 років доктору економічних наук, професору,  
академіку Академії економічних наук України,  

члену редколегії журналу 

ДУБНИЦЬКОМУ ВОЛОДИМИРУ ІВАНОВИЧУ! 

10 лютого 2020 року виповнилося 75 років відо-
мому українському вченому — економісту і організа-

тору радіопромисловості в Україні ДУБНИЦЬКОМУ 
ВОЛОДИМИРУ. ІВАНОВИЧУ! Після закінчення 

школи, зі срібною медаллю, він у 1961 році вступив на 
фізичний факультет Горьковського державного уні- 
верситету ім. М.І. Лобачевського на спеціальність 

«Електроніка твердого тіла». Після закінчення універ-
ситету Володимир Іванович був направлений у служ-
бове відрядження до Республіки Куба. З 1967 року  

В.І. Дубницький понад 33 роки пропрацював на підп-
риємствах радіопромисловості СРСР і України, в сис-
темі Військово-промислового комплексу СРСР. За ці 

роки Володимир Іванович пройшов великий науково-
виробничий шлях, починаючи інженером лабораторії 

електроніки НВЧ у Науково дослідному радіофізич-
ному інституті, начальником цеху мікроелектроніки 
ПО «РІАП». За його активної участі, в числі перших 

високотехнологічних виробництв в СРСР, було запу-
щено виробництво мікропроцесорів і мікросборок 
СВЧ виробів.  

За рішенням колегії Міністерства радіопромисло-
вості СРСР В.І. Дубницький був направлений у 1977 
році в Україну, в м. Донецьк на завод «ТОПАЗ», де 

пропрацював понад 20 років на посаді заступника го-
ловного інженера, заступника директора СКБ РТУ, 

начальника науково-технічного комплексу відеоелект-
ронних виробів, головного інженера. За безпосеред-

ньої участі та при керівництві Володимира Івановича 
були запущені високотехнологічні виробництва, які 

дозволили випускати унікальні радіоелектронні ви-
роби і комплекси, з яких найбільш відомі комплекси 
«Кольчуга», «Мандат», що не мають аналогів у світі. 

За освоєння і організацію випуску спеціальних ви- 
робів для Міністерства оборони СРСР в 1979 році  
В.І. Дубницькому була присуджена Державна премія 

СРСР, а в 1984 році присвоєно почесне звання "По- 
чесний радист СРСР". Поряд з роботою в промисло-
вості Володимир Іванович займався науковою та пе-

дагогічною діяльністю. У 1997 році в Інституті еконо-
міко-правових досліджень НАН України він захищає 

дисертацію і йому присуджується вчений ступінь кан-
дидата економічних наук. 

У 2008 році в Інституті проблем ринку та еконо-

міко-екологічних досліджень НАН України була захи-
щена дисертація і йому було присуджено вчений сту-
пінь доктора економічних наук. Також В.І. Дубниць-

кому було присвоєно звання професора. 
З 1997 року і по теперішній час Володимир Іва-

нович Дубницький працює в системі Міністерства 

освіти і науки України. За цей час він пройшов шлях 
від доцента, професора кафедри маркетингу, зав. ка-

федрою міжнародної економіки до проректора з на- 
укової роботи. 

З серпня 2014 року він працює професором Укра-

їнського державного хіміко-технологічного універси-
тету (м Дніпро). Під його керівництвом були підгото-
влені і захищені 4 докторських і 11 кандидатських ди-

сертацій. До сфери його наукових досліджень відно-
сяться: проблеми промислового маркетингу, еконо- 
мічної безпеки регіону і підприємств, питання конку-

рентоспроможності підприємств і моделювання еко-
номічних систем. За минулий час В.І. Дубницьким 

підготовлено і опубліковано понад 350 наукових пуб-
лікацій в Україні та за кордоном, у тому числі в базах 
"Scopus" і "WoS" тощо (3 авторські монографії, розділи 

в колективних монографіях — 33, наукових статей — 
210 і навчальних посібників — 21). Серед наукових  
публікацій В.І. Дубницького можна відзначити: автор-

ські монографії «Методологія маркетингу антикризо-
вого управління підприємством» (1999), «Механізми 

управління маркетингом промислового комплексу ре-
гіону» (2003), «Територіальні системи: проблеми і  
перспективи розвитку» (2003), а також монографії, де 

він виступив автором і науковим редактором, серед 
них: «Трансформація промислового комплексу: про-
блеми управління розвитком», «Україна і регіони на  

шляху до інноваційного суспільства» (в 4-х томах) 
(2011), «Організаційно-економічний механізм збалан-
сованого розвитку регіонів. Фінансово-Економічна 
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безпека» (2017), «Теорія i практика кластеризації еко-

номіки» (2020). Крім того, за його участю і під керів-
ництвом були підготовлені навчальні посібники, серед 

них: «Промисловий маркетинг» (2003), «Регіональний 
маркетинг» (2007), «Міжнародне співробітництво: єв-
роінтеграція і євроатлантична інтеграція» (2007), 

«Міжнародна економічна діяльність України» (2008), 
«Iнтернет-технології в міжнародному бізнесі» (2008), 
«Економіка ТНК» (2012), «Глобальна економіка»  

(2015), «Конкуренція, конкурентоспроможність, рин- 
кова кон'юнктура» (2016), «Методологія наукових до- 
 

 
 

 
 
 

 
 

сліджень в інформаційній економіці» (2019), «Інфор-

маційний менеджмент» (2020). 
В.І. Дубницький є членом редколегій наукових 

журналів і збірників: «Економічний вісник Донбасу», 
«Менеджер», «Вісник УДХТУ», «Наука, технології, 
iнновацiї». Понад 12 років він був головним редакто-

ром наукового збірника «Прометей». 
Наукова громадськість Донбасу щиро вітає док-

тора економічних наук, професора, академіка АЕН Ук-
раїни Дубницького Володимира Івановича з ювілеєм  
і бажає йому здоров'я, творчої наснаги і плідної науково-
педагогічної діяльності! 

 
 
Президія Академії економічних наук України, 

Вчена рада Інституту економіки 
промисловості НАН України, 

Редколегія журналу 
«Вісник економічної науки України» 
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АНОТАЦІЇ 

Амоша О. І., Нікіфорова В. А. Місце та роль ме-
талургії України на глобальному металоринку у 2013-
2018 рр. — С. 27. 

У статті досліджено динаміку місця і ролі україн-
ської металургії на глобальному металоринку у 2013-
2018 рр. Визначено, що на тлі появи нових країн-ліде-
рів з металовиробництва, загальної несприятливої 
кон’юнктури на світовому металоринку та військових 
дій на Донбасі спостерігалося скорочення виплавки 
сталі, споживання, експорту й імпорту металопродук-
ції в Україні. Виявлено, що сортамент продукції, що 
випускається та експортується, є неконкурентним. Як 
результат — подальше зниження частки країни у за- 
гальносвітових показниках та зростання залежності  
вітчизняної металургії від глобальної кон’юнктури. 

Ключові слова: металургійна промисловість, гло-
бальний металоринок, виробництво, споживання,  
сортамент, експорт-імпорт металопродукції, місце і 
роль України. 

Антонюк В. П. Здоров’я в системі чинників форму-
вання трудового потенціалу України. — С. 154. 

У статті висвітлені соціально-економічні аспекти 
здоров’я працездатного населення як основи форму-
вання трудового потенціалу країни. Здійснено аналіз 
стану здоров’я працездатного населення, виявлено, 
що половина працездатних має певні хвороби, а по-
ширеності захворювань зростає. Особлива увага при-
ділена небезпечним умовам праці та виробничому  
травматизму. Систематизовано ризики для здоров’я 
зайнятого населення та визначено умови вирішення 
проблеми поліпшення здоров’я. 

Ключові слова: трудовий потенціал, працездатне 
населення, здоров’я, хвороби, небезпечні умови праці, 
травматизм. 

Борейко В. І. Як не допустити глибокої рецесії на-
ціональної економіки. — С. 6. 

В статті розкрито,  що світова та національна еко-
номіки розвиваються циклічно, тому Україні необ- 
хідно завчасно готуватися до фінансово-економічних 
криз, які є неминучими. Визначено, що нинішня ре-
цесія національної економіки буде посилена пробле-
мами, пов’язаними з поширенням на терени країни 
коронавірусної хвороби та запровадженням у зв’язку з 
цим карантину. Запропоновано органам державної 
влади запровадити комплекс випереджаючих заходів 
для недопущення повторення кризової ситуації 2008-
2009 років. Обґрунтовано, що дії держави щодо зни-
ження податкового і соціального навантаження, збе-
реження робочих місць та залучення нових інвестицій 
сприятимуть мінімізації наслідків кризи та разом із ви-
важеною фінансовою політикою підприємств дозво-
лять Україні обмежити фінансово-економічні потря-
сіння та не допустити глибокої рецесії. 

Ключові слова: національна економіка, фінансова 
криза, рецесія, карантин, податкове навантаження, ро-
бочі місця, облікова ставка.    

Бугайко Д. О., Харазішвілі Ю. М. Теоретичні за-
сади стратегічного управління безпекою авіаційної галузі 
у контексті забезпечення сталого розвитку національної 
економіки. — С. 166. 

Авіаційна галузь є системою відкритого типу, на 
яку впливає широкий спектр технічних, природних, 
людських та економічних небезпек. Зі свого боку, вона 
сама є генератором суттєвих загроз для зовнішнього 
середовища. Метою статті є визначення теоретичних 
засад стратегічного управління безпекою авіаційної га-
лузі з метою відпрацювання дієвого інструментарію 
забезпечення сталого розвитку національної еконо-
міки. Безпека авіації є важливою складовою концепції 
загальної національної безпеки, системи забезпечення 
особистої безпеки, безпеки суспільства та безпеки на 
транспорті від зовнішніх та внутрішніх загроз. Для 
стратегічного управління безпекою авіаційної галузі в 
умовах сталого розвитку національної економіки роз-
роблено структурно-функціональну схему інтегрова-
ної системи ідентифікації та нейтралізації загроз, упе-
реджувального управління ризиками у вирішенні задач 
забезпечення безпеки авіації, безпечного з’єднання 
людей та бізнесу та екологічної безпеки. Для іденти-
фікації та стратегування рівня безпеки авіаційної га-
лузі, своєчасного виявлення та нейтралізації загроз та 
управління ризиками обрана найсучасніша методоло-
гія ІЕП НАН України, яка базується на прикладній 
теорії систем, теорії управління, економічній кіберне-
тиці та дозволяє отримати динаміку інтегральних ін-
дексів складових безпеки авіаційної галузі, що може 
слугувати найкращим індикатором ефективності здій-
снюваних заходів безпеки. Замість класичних методів 
прогнозування стратегічних сценаріїв розвитку авіа-
ційної галузі, що використовують принцип «минуле ви-
значає майбутнє», пропонується застосовувати адап- 
тивні методи регулювання з теорії управління, що за-
сновані на принципі «майбутнє визначається траєк-
торією в майбутнє».  

Ключові слова: авіаційна галузь, стратегічне уп-
равління, безпека польотів, сталий розвиток, націо- 
нальна економіка, загрози, ризики.  

Вишневський О. С. Національна цифрова платфо-
рма: перспективи створення в Україні. — С. 219. 

В останні десятиліття триває поглиблення проце-
сів цифровізації, які значною мірою базуються на  
розвитку цифрових платформ і розширенні ступеня їх 
проникнення в соціально-економічну сферу. Хоча 
особливу роль займають великі цифрові платформи, 
які іноді об'єднують мільярди користувачів, поки не 
оформився окремий клас — національні цифрові  
платформи. Тому метою роботи є обґрунтування пер-
спектив створення національної цифрової платформи 
в Україні. В рамках дослідження дано визначення на-
ціональної цифрової платформи. Показано відсутність 
фундаментальних причин, що перешкоджають її фор-
муванню. У числі основних завдань, вирішення яких 
забезпечує можливості для створення національної 
цифрової платформи в Україні, визначені: підклю-
чення всього населення до мережі Інтернет; забезпе-
чення всього населення пристроями доступу до мережі 
Інтернет; забезпечення достатнього рівня цифрової 
грамотності всього населення країни. 

Ключові слова: цифровизация, національна циф-
рова платформа, Україна. 
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Гриценко С. І., Волосячик М. П. Використання ін-
вестиційного маркетингу при формуванні диверсифікова-
них підприємств ланцюгів постачань у сфері клінічних 
досліджень в Україні. — С. 160. 

Використання інвестиційного маркетингу при 
формуванні диверсифікованих підприємств ланцюгів 
постачань в сфері клінічних досліджень в Україні 
сприяє вирішенню проблеми залучення капіталу. 

Диверсифікований ланцюг постачань дає змогу 
компенсувати спад збуту на ринку одних лікарських 
засобів його зростанням на інших. Завдяки цьому ди-
версифіковані підприємства ланцюгів постачань більш 
стійкі та конкурентоспроможні, ніж вузькоспеціалізо-
вані. Диверсифіковані ланцюги постачань мають мож-
ливість, використовуючи інструменти інвестиційного 
маркетингу, переливати капітал у найприбутковіші га-
лузі. Використання маркетингових стратегій здатне іс-
тотно підвищити ефективність зусиль із залучення ка-
піталу в диверсифіковані ланцюги постачань і забез-
печити високе співвідношення прибутковості і ризику 
для інвесторів і кредиторів. 

Метою статті є обґрунтування необхідності впро-
вадження сучасних технологій та інструментів марке-
тингу та логістики у сферу клінічних досліджень залу-
чення інвестицій та забезпечення необхідного рівня 
якості й ефективності їх проведення. 

У статті запропоновано шляхи підвищення кон-
курентоспроможності України в дослідженнях та роз-
робках на глобальній фармацевтичній арені. Обґрун-
товано використання інвестиційного маркетингу при 
формуванні диверсифікованих підприємств ланцюгів 
постачань в сфері клінічних досліджень в Україні.  
Розкрито можливості розвитку клінічної маркетинго-
вої логістики в Україні. Визначено особливості інно-
ваційної діяльності логістичних компаній в медицині, 
які формують ланцюг постачання. Представлені прин-
ципи і фактори ухвалення інвестиційних рішень.  

Використання інвестиційного маркетингу при 
формуванні диверсифікованих підприємств ланцюгів 
постачань у сфері клінічних досліджень в Україні  
здатне істотно підвищити ефективність зусиль із залу-
чення капіталу. Інвестиційний маркетинг припускає 
вимогливий підхід до визначення кращих постачаль-
ників капіталу і створення для них стимулу у вигляді 
високого співвідношення прибутковості і ризику. 

Ключові слова: інвестиційний маркетинг, ланцюг 
постачань, лікарські засоби, клінічні дослідження, ди-
версифікація. 

 
Гуцалюк О. М. Розвиток державного регулювання 

економічних відносин у сфері банкрутства в Україні. — 
С. 188. 

У статті розглянуто основні етапи становлення 
інституту банкрутства в Україні як механізму регулю-
вання ринкової економіки, досліджено розвиток дер-
жавного регулювання економічних відносин у сфері 
банкрутства в Україні, наявні проблеми та пропозиції 
щодо їх вирішення. Виокремлено процедуру банкрут-
ства, акцентовано увагу на національні аспекти банк-
рутства. Визначено проблеми застосування законодав-
ства про банкрутство. Виявлено прогалини у націона-
льному законодавстві. Проаналізовано підходи, які 
були визначені для виокремлення цілей процедури  
банкрутства і наведено причини банкрутства вітчизня-
них підприємств. 

Україна як держава, метою якої є побудова еко-
номіки на ринкових засадах, повинна мати ефектив-
ний інститут банкрутства. Завдання такого інституту 
полягають у відновленні платоспроможності борж-
ника та збереженні господарюючого суб’єкта. Для 
цього необхідно вдосконалювати нормативно-право-
вий механізм інституту, який би врахував стан сучас-
ної економіки, рівень суспільного розвитку, історич-
ний уклад життя народу і ставив за мету досягнення 
не приватного інтересу, а загальної мети — віднов-
лення платоспроможності боржника. 

Банкрутство означає ліквідацію, реалізацію май-
нових активів боржника з метою задоволення вимог 
кредиторів. Ліквідація — це крайній захід, застосову-
ваний до боржника в тому випадку, якщо заходи фі-
нансового оздоровлення боржника не принесли пози-
тивного результату. Тобто перед законодавством про 
банкрутство стоять дві мети: відновлення платоспро-
можності боржника, а за неможливості такого віднов-
лення — задоволення вимог кредиторів найбільш спра-
ведливим чином. 

Ключові слова: банкрутство, інститут банкрут- 
ства, неплатоспроможність, регулятор, ринкова еко-
номіка.   

 
Дейч М. Є. Децентралізація в Україні: проблеми, 

шляхи їх вирішення. — С. 66. 
Децентралізація, яка розпочалася у 2014 р., по-

винна була позитивно вплинути на економічний роз-
виток країни, відповідні реформи — передбачити пе-
рерозподіл повноважень та функцій між центром  
і місцевими органами влади, зміну адміністративно-
територіального устрою. Але не всі питання вирішено, 
а деякі навіть нечітко регламентовано, тому ця про-
блема є актуальною, потребує певних досліджень та 
обумовлює необхідність розробки й впровадження  
термінових антикризових заходів, у тому числі відпо-
відних пропозицій щодо продовження децентралізації 
влади з урахуванням світового досвіду. 

Є певні проблеми, які гальмують децентраліза-
цію. Зокрема, актуальною залишається кадрова про-
блема, також вкрай потрібна модернізація промисло-
вості країни в умовах децентралізації влади. 

Децентралізація публічного управління залиша-
ється актуальною в Європі й до цього часу. Останнім 
часом в Євросоюзі проводяться реформи, спрямовані 
на подальший перерозподіл державних повноважень у 
вже децентралізованих країнах. Європа наразі балан-
сує між децентралізацією і рецентралізацією. 

Останніми роками вчені стали приділяти увагу 
організації публічної влади в країнах Азії, особливо в 
тих країнах, які продемонстрували успіхи в своєму 
економічному розвитку. Основний акцент у перебу-
дові економіки цих країн було зроблено не на децент-
ралізацію влади, а на: індустріалізацію на основі най-
новіших науково-технічних досягнень з орієнтацією 
на зовнішній ринок, загальну доступність і високий 
рівень освіти в країні та максимальне використання 
іноземного капіталу. 

Україні на другому етапі децентралізації потрібно 
враховувати не тільки досвід Європи, але й країн Азії, 
також слід визначити оптимальний розподіл повнова-
жень між гілками влади для максимально ефективної 
роботи органів місцевого самоврядування щодо соціа-
льно-економічного розвитку територій. Місцеві та ре-
гіональні органи влади мають бути залучені в процес 
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прийняття рішень як рівноправний партнер для до- 
сягнення консенсусу і забезпечення якісного рівня 
життя їх жителів. 

Ключові слова: децентралізація, публічне управ-
ління, повноваження, органи місцевого самовряду-
вання  

 
Дятлова В.В., Положенцева К. В. Зовнішньоеконо-

мічна діяльність України: регіональні особливості, тен-
денції та напрями розвитку. — С. 73. 

У статті науково обґрунтовано сучасні особливо-
сті і тенденції у сфері зовнішньоекономічної діяльно-
сті економічних регіонів України за основними по- 
казниками. Встановлено, що більшість економічних 
регіонів є експортоорієнтованими. Однак експортний 
потенціал не реалізується в повному обсязі — на цей 
час жоден регіон не досяг рівня базисного 2013 року 
за абсолютним приростом як з експорту, так й ім- 
порту. Проведено аналіз товарної структури експорту 
та імпорту за міжнародною класифікацією. Доведено, 
що в експорті більшості регіонів переважають сиро-
винні товари з невеликою доданою вартістю, а також 
трудомісткі і ресурсомісткі, а в експорті — готові то-
вари. Запропоновано інструменти механізму розвитку 
економіки для відновлення статусу України як екс- 
портоорієнтованої держави. 

Ключові слова: зовнішньоекономічна діяльність, 
регіональні особливості, тенденції з експорту та ім- 
порту, інструменти механізму розвитку економіки. 

 
Жаворонок А. В. Проблеми вдосконалення меха- 

нізму банківського кредитування як засобу стимулю-
вання розвитку ринку кредитних послуг в Україні. —  
С. 196. 

У статті досліджено основі проблеми банків- 
ського кредитування. Визначено, що із збільшенням 
обсягів наданих кредитів зростає й кількість неповер-
нених позичальниками кредитів, що в свою чергу при-
зводить до нестачі грошових ресурсів і, як наслідок, 
впливає на рівень відсоткових ставок за кредитами. 
Вказано, що однією з причин підвищення ставок за 
кредитами є залучення дорогих ресурсів. Запропоно-
вано контролювати ці ризики комерційним банкам 
України, що дасть змогу забезпечити якість кредит-
ного портфелю. Також суттєвою проблемою у сфері 
банківського кредитування визначено відсутність за-
конодавчого забезпечення його здійснення. 

Ключові слова: кредит, кредитні відносини, кре-
дитна політика, ринок кредитних послуг, банківське 
кредитування. 

 
Задорожна О. Г. Методологічні засади управління 

розробкою стратегії духовно-ноосферо-сталого госпо-
дарського антикризового розвитку. — С. 176. 

Подолання кризового стану української еконо-
міки вимагає кардинальної зміни світорозуміння, коли 
рефлексія повинна піднятися на вищий щабель осмис-
лення причин того, що відбувається у сфері націо- 
нального господарства. Сучасні головні концепції  
господарських перетворень: сталого розвитку і ноо-
сфери, як показав змістовний їх аналіз, висхідно пере-
слідують яскраво виражену технократичність суспіль-
ного розвитку. В цих концепціях висхідно не закла-
дено розуміння першочерговості духовної сфери у ці-
лісній життєдіяльності господарюючої особистості. 
Проте саме духовність визначає статус особистості як 

суб’єкта, який є не просто носієм культури, але й іні-
ціатором соціальних новацій, що повинні незмінно 
ґрунтуватися на системі людяних цінностей. Україн-
ські вчені стали на поріг розробки нової парадигми — 
духовно-ноосферо-сталого розвитку, який дозволяє 
органічно об’єднати сутнісні моменти концепцій ноо-
сфери і сталого розвитку та теорії про триіпостасну — 
духовно-біо-соціальну природу людини. Визначаль-
ною фундаментальною засадою такої парадигми є ду-
ховно-моральнісні цінності цілісної людської діяльно-
сті, а практичне розгортання вказаної природи реалі-
зується шляхом благосної господарської діяльності як 
цілісної сфери творчо-інноваційного життєстверджу-
ючого смислопошуку і самореалізації особистості у 
процесі створення якісно інакше можливого людяного 
майбутнього.  

Сутність духовно-ноосферо-сталого розвитку  
можна визначити, виходячи з органічного поєднання 
та взаємодії трьох основоположних сфер пізнання- 
господарювання сучасної людини-особистості: духов-
ного світу; світу науки і людського розуму; матері- 
ально-технічного світу забезпечення життєдіяльності 
суспільства. Енергії духовності пронизують усі три 
вказані світи, складають певний особливий повсюд-
ний «клей», що пропитує і поєднує ці світи в життєт-
ворчу єдність — господарську дійсність. Національна 
управлінська стратегія духовно-ноосферо-сталого роз-
витку виводить на перший план головну господарську 
функцію держави — неодирижизму, суть якого зво-
диться до творчо-координуючої діяльності єдиного 
владно-національного центру в руслі продуктивного 
впливу на господарські (духовно-соціально-сталі) про-
цеси реформування сучасної цілісної життєдіяльності 
українського суспільства. Розуміння та усвідомлення 
неодирижизму як всезагальної ідеальної діяльності по 
розробці загальної справи національного відроджен-
ня — духовно-ноосферо-сталої господарської стратегії 
та організації її реалізації свідчить про те, що саме не-
одирижизм стає необхідною визначальною ціннісною 
інтегральною функцією управління сутнісним служін-
ням людині та українському народу. 

Ключові слова: сталий розвиток, ноосфера, ду- 
ховність, особистість, духовно-біо-соціальна природа 
людини, духовно-моральнісні цінності, духовно-ноо-
сферо-сталий господарський розвиток. 

 
Задорожний Г. В. Духовно-ноосферо-сталий розви-

ток як антикризова стратегія національного відро-
дження. — С. 10. 

В останні десятиліття значно розвинувся і не- 
гласно діє вірус техносу, який нищить духовність і мо-
ральність сучасної одномірної інтелектуально розви-
неної людини. Саме цим нищівним вірусом боліє люд-
ство, бо він витравляє людяну суть людини, скрізь 
створює антидуховну атмосферу, спрямовує інтелект 
на творення антилюдяних проєктів. Аналіз концепцій 
сталого і ноосферного розвитку показав, що вони ма-
ють технократичний характер. Усе людство хворе і для 
його лікування насамперед необхідно повернути лю-
дині духовність. 

Українське суспільство може розвиватися й мати 
людяне майбутнє лише тоді, коли воно перестане спо-
відувати тези минулого, а буде намагатися розробити 
новий сценарій людяного майбутнього. Для цього по- 
трібно розробити новий дискурс мислення, світорозу-
міння і розвитку, який не може бути продуктивним 
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для людини/людства, якщо виходити з пусто-порож-
нього говоріння про сталий розвиток та мріяти про 
ноосферу як новий соціально-утопічний проєкт без 
розуміння того, що людина є перш за все духовною 
істотою. У новому дискурсі потрібно опиратися на 
іншу фундаментальну засаду і специфіку, яка б дозво-
ляла технократичний світогляд ввести в русло духов-
ності-людяності. Це дозволяє зробити нова людино- 
мірна наука, у якій одним із основним принципів стає 
взаємодія наукового і позанаукового знання, яке до-
зволяє теоретично розкривати гармонійність у світо- 
пізнанні та практично реалізувувати цілісну гармоній-
ність господарських людяних пере-творень. Без доко-
рінної зміни парадигми цілісного світорозуміння буде 
лише поглиблюватися глобальна криза, яка уже стала 
кризою-лабіринтом, бо знайти вихід з цього кризового 
лабіринту не може за визначенням традиційна меха-
ніко-матеріалістична наука з її діалектичним омертв-
лювальним усе живе методом. 

Новою життєстверджувальною стратегією має 
стати відроджувально-рятівна національна (і гло- 
бальна) стратегія духовно-ноосферо-сталого господар-
ського розвитку, головні контури вже представлені в 
розробках вчених Каразінської міждисциплінарної ме-
тодологічної школи досліджень господарства. У статті 
розкрито нові методологічні підходи щодо розробки 
такої стратегії при широкому використанні методу 
триалектики.  

Ключові слова: стратегія духовно-ноосферо-ста-
лого господарського розвитку, особистість, духовно-
біо-соціальна природа людини, сталий розвиток, ноо-
сфера, людяність, триалектика, неодирижизм. 

 
Колосов А. М. Структурно-економічні аспекти 

стратегії реінтеграції Донбасу. — С. 79. 
Здійснено спробу представити структуру стратегії 

реінтеграції Донбасу у вигляді трьох взаємозв’язаних 
процесів: розвитку підконтрольних територій, урегу-
лювання збройного конфлікту та реінтеграції окремих 
районів Донецької і Луганської областей. Визначено 
етапи цих процесів, поєднані між собою логікою по-
літико-дипломатичного врегулювання збройного кон-
флікту в Донбасі. Запропоновано структурування під-
контрольних територій Донбасу на чотири субрегіони, 
які відрізняються специфікою власних проблем роз- 
витку. Згідно з логічною послідовністю і змістом здій-
снення етапів кожному з них визначено перелік най-
гостріших проблем, завдань й результатів з їх вирі-
шення з метою соціально-економічного розвитку й 
покращення гуманітарного середовища для життя  
мешканців регіону. Показано принцип утворення ва-
ріантів виконання завдань етапів, що мають бути вра-
ховані в розробці сценаріїв процесу реінтеграції Дон-
басу. Прийняття запропонованого підходу розробни-
ками державної Стратегії реінтеграції Донбасу допо-
могло би визначити завдання з негайних структурно-
економічних перетворень, які є актуальними вже 
впродовж наявного стану збройного конфлікту, а ви-
значені найгостріші вузли структурно-економічних 
проблем підконтрольної території Донбасу можуть 
бути використані у якості пропозицій до технічного 
завдання на розробку державної стратегії економіч-
ного відновлення підконтрольних територій і реінтег-
рації Донбасу в цілому. 

Ключові слова: Донбас, збройний конфлікт, під-
контрольні території, ОРДЛО, реінтеграція, стратегія, 
економічні аспекти. 

 
Ліщинський І. О. Роль міст у політиці територіа-

льного згуртування в ЄС. — С. 46. 
У статті проведено аналіз основних інструментів 

забезпечення кооперованого функціонування міст та 
прилеглих районів у контексті імплементації політики 
територіальної когезії в Європейському Союзі. Відмі-
чено, що політика територіальної когезії резонує на-
самперед із практичним втіленням концепції «функ- 
ціональних міських зон». Сьогодні такі функціональні 
міські зони часто переростають національні кордони, 
що породжує необхідність втілення транскордонного 
адміністрування. Крім того, значна увага приділена 
впровадженню Інтегрованих стратегій сталого роз- 
витку, які почали втілюватись на пан’європейському 
рівні в рамках Політики когезії на 2014-2020 рр. як 
складової загальної трансформації політичної ідеології 
і практики на користь застосування місцевого підходу. 

Зазначено, що «Міський порядок денний ЄС» був 
запущений у 2016 р. з метою досягнення містами «кра-
щого регулювання», «кращого фінансування» і «кра-
щих знань», а також для досягнення відповідності Ці-
лям сталого розвитку ООН до 2030 р., зокрема в на-
прямку інклюзивності, безпеки, відновлення і сталого 
розвитку міст. У той же час відмічено, що пріоритети, 
теми і міждисциплінарні аспекти Міського порядку 
денного ЄС розроблялись із врахуванням пріоритетів 
Стратегії ЄС 2020 заради розумного, сталого та інклю-
зивного зростання.  

Ключові слова: міський розвиток, політика тери-
торіальної згуртованості (когезії), місцевий підхід,  
функціональні міські зони, транскордонні міські зони, 
Інтегровані стратегії сталого розвитку, регіональна по-
літика, Міський порядок денний ЄС. 

 
Ляшенко В. І., Петрова І. П. Стратегування в си-

стемі державного управління: виклики сьогодення та на-
уково-експертні платформи. — С. 86. 

Обґрунтовано пропозиції щодо посилення ролі 
стратегування регіонального та територіального роз- 
витку на загальнонаціональному рівні, на рівні регіону 
й громади в умовах глобалізації та європейської ін- 
теграції. Проаналізовано систему управління новою 
державною регіональною політикою. Виявлено, що 
процес стратегування є багатомірним та багатовимір-
ним, а також потребує формування відповідного вер-
тикального та горизонтального рівнів у якості само-
стійної владно-управлінської гілки. Запропоновано 
сформувати науково-експертні платформи стратегу-
вання як мережеву структуру за участю владно-управ-
лінських, бізнес-структур та експертного співтова- 
риства від національного до місцевого рівнів. Розгля-
нуто науково-експертні платформи стратегування в 
системі стратегічного планування соціально-еконо- 
мічним розвитком країни, макрорегіону, області,  
міста, району та об’єднаних територіальних громад. 
Для формування ефективних інститутів розвитку і мо-
ніторингу їх функціонування пропонується сформу-
вати Корпорації випереджаючого розвитку макроре- 
гіонів (економічних районів), Корпорації випереджа-
ючого розвитку областей, Корпорації випереджаючого 
розвитку міста та об’єднаних територіальних громад. 
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Виявлено, що для довгострокового горизонту прогно-
зування та планування доцільно спиратися на цик- 
лічну теорію «довгих хвиль» М.Д. Кондратьєва (25- 
30 років, це 1/2 довгої хвилі Кондратьєва). Директива 
тривалого горизонту планування на 25-30 років вима-
гає доповнення середньостроковими (5-7 років) та ко-
роткостроковими (2-3 роки) інструментами плану-
вання. На всіх рівнях доцільно розробляти коротко-
строкові з визначеними конкретними джерелами фі-
нансування заходів програми для вирішення найбільш 
комплексних проблем розвитку регіонів. Основою ко-
роткострокових програм повинні стати проєкти на за-
садах міжнародно-публічно-приватного партнерства. 
Зазначено, що реалізація конкретних заходів слід здій-
снювати на основі програмно-проєктного підходу. 

Ключові слова: стратегування, стратег, державне 
управління, науково-експертні платформи, страте- 
гічне планування, міжнародно-публічно-приватне 
партнерство, корпорації випереджаючого розвитку. 

Міхно І. С., Коваль В. В., Наволокіна А. С. Управ-
ління ризиками соціальної безпеки як фактору сталого 
розвитку економіки промисловості. — С. 148. 

Сучасні умови нестабільності та необхідність по-
стійного коригування стратегій економічного розвитку 
стали причиною збільшення вірогідності настання не-
прогнозованих результатів, які можуть негативно 
вплинути на діяльність підприємства. У зв’язку з цим 
виникають ситуації, що можуть стать причиною втрат 
та створення непередбачених небезпек. Соціальна 
сфера, що складає трудовий потенціал країни, є од-
нією з найменш захищених та схильний до ризику. Ді-
яльність із забезпечення соціальної безпеки є елемен-
том складної системи — державної політики в цілому  
і такого її сегменту, як забезпечення національної без-
пеки, що передбачає вироблення заходів і здійснення 
дій, спрямованих на забезпечення і захист прав осо-
бистості, а також соціальних груп. У статті проаналі-
зовано можливі ризики у галузі важкої промисловості, 
які можуть порушувати соціальну безпеку, надано ре-
комендації, наведено кількісні методи розрахунку ри-
зиків. Розглянуто сучасні проблеми в промисловості 
(низька мобільність та велика ціна зміни технологій) 
та вплив зовнішніх і внутрішніх факторів, що збільшу-
ють вірогідність настання негативних та аварійних си-
туацій, на результативні економічні показники. Про-
аналізовано сучасний стан соціальної безпеки в Укра-
їні та визначено стимули для розвитку та впрова-
дження більш безпечних технологічних систем і змен-
шення ризиків у галузі промисловості. 

Розкрито, що залучення інвестицій у галузь спри-
ятиме збільшенню товарного ряду, покращенню яко-
сті продукції та умов праці, прозоре використання ко-
штів може значно зменшити ризики через зміну тех-
нологій та здешевлення продукції, що виготовляється, 
а збільшення заробітної плати та соціальних гарантій 
позитивно відобразиться на збереженні трудового по-
тенціалу країни. 

Ключові слова: ризик-менеджмент, ризик, трудо-
вий потенціал, соціальна безпека, економіка промис-
ловості. 

Осадча Н. В., Дзюба С. В., Лашин П. М. Експор-
тний потенціал Дніпропетровскої області: пріоритети 
розвитку (на прикладі країн Азії). — С. 36. 

У статті проаналізовано інструменти диверсифі-
кації ринків. Досліджено ситуації стану розвитку екс-
портної діяльності України в умовах пандемії. В дос-
лідженні визначено основні загрози зовнішньоеконо-
мічної діяльності. 

Обґрунтовано необхідність створення механізму 
диверсифікації експортного потенціалу Дніпропетров-
ської області в умовах економічної та політичної кризи 
України. У статті проаналізовані проблеми та перспек-
тиви розвитку експортного потенціалу Дніпропетров-
ської області. Серед головних тенденцій експортної ді-
яльності області — збільшення ролі країн Європи як 
торговельного партнера, що серед інших причин від-
булося завдяки Угоді про Асоціацію з ЄС та диверси-
фікації джерел постачання енергії. Проблемним ас- 
пектом просування експорту є відсутність у підприєм-
ців знання правил та умов СОТ. 

Досліджено тенденції експорту Дніпропетров- 
ської області під час пандемії та можливості змен-
шення впливу Росії, співпраці з Китаєм. 

В Україні відсутній законодавчо обґрунтований 
механізм взаємодії держави та галузевих громадських 
організацій. Певні намагання держави побудувати ме-
ханізм діалогу влади та бізнесу не є послідовними. Для 
просування цих процесів потрібні були структури, які 
могли б чітко сформулювати органам влади свої акту-
альні вимоги і відстоювати інтереси своїх галузей усіма 
конституційно можливими засобами, тобто могли по-
зиціонувати себе й захищати свої інтереси в державних 
органах виконавчої влади. 

Досліджено можливість диверсифікації ринків та 
активізації просування товарів на ринки Азії. 

Ключові слова: експортний потенціал, експорт, ім-
порт, країни Азії, експортний клімат, програма дій. 

Падерін І. Д., Жадько К. С., Горященко Ю. Г. Еко-
номіка інвестиційних процесів на підприємстві. — С. 192. 

У статті доведено, що для України пріоритетом 
мають стати інвестиції у розвиток високотехнологіч-
них та наукоємних виробництв. Наголошено, що в 
умовах сталого розвитку варто зважати на якість інве-
стицій не лише як на показник, що характеризує сту-
пінь прибутковості капіталовкладення в конкретний 
інвестиційний сегмент і об’єкт, а й такий, що харак-
теризує ступінь соціальної та екологічної ефективно-
сті. Проаналізовано загальну динаміку обсягу інвести-
цій у промисловість у 2010-2018 рр. Виявлено чітку  
тенденцію до зростання обсягу інвестицій у промис-
ловість у вартісних показниках за аналізований період 
за всіма видами промислової діяльності: добувній про-
мисловості і розроблення кар’єрів, переробній проми-
словості, постачанні електроенергії, газу, пари та кон-
диційованого повітря та водопостачання. Наведено 
конкретні приклади освоєння ефективних капітальних 
інвестицій на прикладі ПАТ «АрселорМіттал Кривий 
Ріг», металургійного комбінату «Азовсталь» Групи Ме-
тінвест, індустріального парку «Innovation Forpost». 

Ключові слова: інвестиції, інвестиційний процес, 
промислові підприємства, капітальні вкладення, як-
ість інвестицій. 

Петрушенко М. М. Еволюція інноваційної моделі 
Quintuple Helix на прикладі промислових і природних  
парків України. — С. 109. 

Сталий розвиток неможливий без постійного 
вдосконалення економічної, соціальної та екологічної 
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діяльності на основі моделювання інновацій. Мета 
статті полягає в обґрунтуванні економіко-екологічної 
інноваційної діяльності промислових і природних  
парків на основі Helix-моделювання в його еволюцій-
ному контексті. В рамках запропонованого концепту-
ального підходу розкрита роль регулювання в моделю-
ванні інноваційної діяльності в контексті сталого роз-
витку: на практиці основна роль — за ринковою само-
регуляцією; поєднання державного, ринкового та со-
ціального регулювання є запорукою формування діє-
вої політики щодо реалізації Цілей сталого розвитку, а 
саме через: формування рамок і мінімально необхід-
ний контроль за додержанням правил поведінки на 
ринку інноваційних товарів і послуг. Окрему увагу 
приділено проєкції Helix-моделювання в площину ді-
яльності парків в його еволюційному контексті: Triplex 
Helix → Quadruple Helix → Quintuple Helix. Еволюція 
Helix-моделювання може відбуватися в зворотному 
напрямі: з одного боку, доцільно поєднувати досвід 
природокористування (при розвитку екологічної дія-
льності індустріальних парків), а з іншого — залучати 
інвестиції в економіку природокористування (при  
розвитку економічних напрямів діяльності природних 
парків) у рамках реалізації Цілей сталого розвитку 
2030; із визначенням довгострокових проблем приро-
докористування та охорони довкілля в їх інституцій-
ному та стратегічному контексті. Поділ на еволюційні 
етапи є умовним у тому сенсі, що можна провести па-
ралелі між еволюцією концептуальної моделі іннова-
ційної діяльності та становленням концепції сталого 
розвитку; Helix-модель аналітично супроводжує хід 
сталого розвитку. Спільним при формуванні еконо-
міко-екологічних інновацій у діяльності парків, пе- 
редусім, експірієнс- та велнес-туризму, визначено ін-
клюзивний підхід. 

Ключові слова: Helix модель, регулювання, еко-
номіко-екологічна інновація, рекреація, туризм. 

 
Підоричева І. Ю. Інноваційна екосистема Придні-

провського економічного району: актори, їх якість та 
повнота. — С. 116. 

В останні роки інтерес науковців до концепції 
інноваційної екосистеми значно підвищився: процеси 
формування інноваційних екосистем досліджуються 
на різних рівнях — від віртуального до глобального. 
Дана робота присвячена проблематиці формування 
інноваційних екосистем на рівні регіонів як найбільш 
сприятливого для здійснення інновацій.  

Серед науковців немає згоди щодо того, які  
структурні елементи і відносини є найважливішими в 
інноваційних екосистемах, і яким має бути їх склад. 
Традиційно учасників екосистеми розділяють за моде-
лями потрійної або чотирьохланкової спіралі, роблячи 
акцент на інституційних секторах, а не на функціях  
і ролях учасників. Запропоновано розширити перелік 
акторів (діючих осіб, структурних елементів) іннова-
ційної екосистеми й об’єднати їх у шість секторів, за-
лежно від виконуючих ними функцій і ролей: підпри-
ємницький, державний, науково-освітній, фінансо-
вого забезпечення, інфраструктурної підтримки, гро-
мадських об’єднань.  

Відповідно до цього підходу, здійснено аналіз 
стану регіональних інноваційних екосистем в областях 
Придніпровського економічного району за всіма сек-
торами акторів на предмет їх повноти та якості для 

забезпечення цілісності та дієвості екосистем. На під-
ставі аналізу виявлено, що найрозвинутішими секто-
рами акторів є підприємницький та науково-освітній, 
але з поправкою на нерівномірність їх розосередження 
по областях району, структурну розбалансованість 
промислового комплексу та поступове виснаження  
кадрового потенціалу наукової сфери. Обґрунтовано, 
що ці вузькі місця не зменшують внутрішніх резервів 
областей для підвищення інноваційності та конкурен-
тоспроможності регіональної економіки. Така пер- 
спективна можливість залежить від акторів держав-
ного сектору, секторів фінансового забезпечення та 
інфраструктурної підтримки інновацій. Поки що вони 
є найбільш критичними як за кількістю, так і за якістю 
акторів.  

Зроблено акцент на винятковій ролі держави у 
розвитку інноваційних екосистем, яка має полягати у 
створенні (сприянні створенню) відсутніх акторів, під-
вищенні якості діючих та формуванні умов (макроеко-
номічних, інституційних, технологічних), які підтри-
муватимуть кожну складову екосистеми, стимулюючи 
їх взаємне підсилення та співпрацю. Підкреслено, що 
українській державі потрібно розвивати інклюзивні ін-
ститути, імплементуючи формат інклюзивної іннова-
ційної політики, змінюючи культуру відносин між вла-
дою і громадськістю, закладаючи в їх основу прин-
ципи відкритості, довіри і партнерства.  

Ключові слова: інноваційна екосистема, актори 
екосистеми, регіон, інклюзивні інститути, інклюзивна 
інноваційна політика.  

 
Попко О. В. Методичні підходи до оцінювання рівня 

конкуренції на ринку молока та молочної продукції Ук-
раїни. — С. 183. 

Конкуренція на ринку молочної продукції є важ-
ливою передумовою його існування та розвитку, зму-
шуючи операторів ринку впроваджувати більш ефек-
тивні способи виробництва, пропонувати нові конце-
пції та цінові пропозиції, започатковувати роботу в но-
вих сегментах. Оскільки основними виробниками мо-
лока в Україні стають сільськогосподарські підприєм-
ства, вкрай важливим є правильне формування ринку 
молочної продукції в Україні, однією з головних умов 
формування якого є високий рівень конкуренції між 
виробниками. Існування ефективної конкуренції, яка 
урівноважує інтереси суб’єктів ринкових відносин, 
стимулює впровадження нововведень та змагання в 
усіх сферах діяльності, є однією з основних умов роз-
витку економіки України. Така конкуренція відкриває 
нові можливості вдосконалення виробництва, формує 
оптимальну структуру ринкового попиту і пропозиції, 
сприяє оптимізації витрат виробництва. 

Метою статті є оцінювання рівня монополізації 
та конкуренції на ринку молока та молочної продукції 
України на основі індексу концентрації ринку, індексу 
Херфіндаля-Хіршмана, показника дисперсії, індексу 
ентропії, кривої  Лоренца. Розподіл ринкових часток 
серед виробників молочної продукції проведено на ос-
нові показникового закону розподілу, на основі якого 
змодельовано розподіл більш дрібних виробників, які 
забезпечують молочною продукцією 45% відсотків  
ринку України. Оцінювання рівня монополізації та 
конкуренції молочного ринку України дозволило сис-
тематизувати сукупність операторів молочного ринку 
та дало змогу з’ясувати частку охоплення ними вітчи-
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зняного ринку переробки молока та виробництва мо-
лочної продукції. У ході досліджень було з’ясовано, що 
ринок виробництва молочної продукції в Україні є ви-
сококонкурентним, що є позитивним фактором для 
подальшого становлення даного ринку.  

Ключові слова: оператори ринку, ринок молока  
і молочної продукції, індекс концентрації ринку, ін-
декс Херфіндаля-Хіршмана, показники дисперсії, ін-
декс ентропії, крива Лоренца, показниковий закон ро-
зподілу. 

 
Прогнімак О. Д. Неоіндустріальне майбутнє Укра-

їни: сподівання vs перешкоди. — С. 16. 
Досліджено значущі риси процесу неоіндустріалі-

зації у взаємозв’язку із глибинними змінами у пост- 
індустріальному суспільстві, які обумовлюють специ-
фіку цього етапу промислового розвитку, однак від- 
сутні на даний час в Україні. Неоіндустріалізація як 
складова економіки знань не зводиться лише до про-
цесів постіндустріальних технологічних трансформа-
цій шляхом зміни секторальної структури економіки  
і реструктуризації промисловості. Проведено аналіз 
факторів, які привели до появи абсолютно нових про-
цесів організаційних змін у постіндустріальному сус-
пільстві, в якому великомасштабне масове вироб- 
ництво і розподілення товарів вже не є прогресивними 
методами, тому економія на масштабі вже не є ринко-
вою перевагою в неоіндустріальній економіці. На 
більш високому щаблі розвитку стають все більш за-
требуваними диференційовані товари і послуги. І це 
різноманіття пропозицій гармонізується різноманіт-
тям попиту, що стає постійним двигуном інновацій-
ного процесу у розвинених економіках, а високодифе-
ренційована структура промислового виробництва є 
фактором і результатом цього різноманіття. Порушу-
ються проблеми розвитку малого бізнесу, який стає 
важливою складовою неоіндустріальної структури, без 
якої неможливе її ефективне функціонування в умовах 
сегментації ринку і фрагментації попиту. Докладно 
проаналізовані статистичні дані та індекси, які ви- 
світлюють рівень технологічної готовності економіки 
країни (індекс глобальної конкурентоспроможності, 
індекс складності економіки тощо). На основі прове-
деного аналізу виділено системні проблеми і зроблено 
висновок, що існуюча структура української еконо-
міки у будь-якому аспекті (галузевому, ресурсному, 
зовнішньоторговельному) не відповідає сучасним ви-
могам неоіндустріального розвитку країни. 

Ключові слова: неоіндустріалізація, конкуренто-
спроможність, постіндустріальне бізнес-середовище,  
демасифікація виробництва і попиту, індекс склад- 
ності економіки, малий бізнес. 

 
Пушак В. Я., Горбаль Н. І. Інновації як чинник під-

вищення конкурентоспроможності України. — С. 131. 
В умовах глобалізації інновації виступають ос- 

новним джерелом економічного розвитку. З огляду на 
це, дану публікацію присвячено дослідженню впливу 
інновацій на конкурентоспроможність України з ме-
тою забезпечення стійкого економічного зростання. 
На основі аналізу здобутків науковців сформульовано 
висновок про те, що інноваційний потенціал є рушієм 
змін та формує базу для перспективного розвитку в 
конкурентних умовах. Проаналізовано індекси, які ви-
користовуються для визначення рівня інновацій у  
рамках міжнародної конкурентоспроможності кожної 

країни, а також важливість розвитку інноваційної дія-
льності загалом. Досліджено фактори впливу на рівень 
конкурентоспроможності України, зокрема інновацій-
ний потенціал, як такий що займає найнижчі позиції 
у порівнянні з іншими. Зосереджено увагу на тих його 
елементах, які гальмують здатність до інновацій віт- 
чизняних суб’єктів господарювання. Здійснено класи-
фікацію країн залежно від інноваційної політики, що 
дозволяє усвідомити найважливіші причини нерівно-
мірності їх інноваційного розвитку. 

У ході проведеного дослідження з’ясовано, що 
розвиток бізнес-процесів та застосування новітніх 
інноваційних розробок дозволяє підприємствам ви-
значати перспективи та розширювати діяльність на 
нових ринках. Рекомендовано звернути увагу на роз-
виток інновацій та пошук нових бізнес рішень з метою 
створення конкурентного потенціалу та вирішення на-
явних проблем, а також досягнення поставлених цілей 
у рамках діяльності підприємства та забезпечення між-
народної конкурентоспроможності. Формування та 
реалізація ефективної інноваційної політики дозво-
лить Україні зайняти вищі позиції у міжнародних рей-
тингах конкурентоспроможності та відповідно досягти 
вищого рівня розвитку, що сприятиме можливості збі-
льшення рівня добробуту населення. 

Ключові слова: інновації, конкурентоспромож-
ність, інноваційний потенціал, індекс глобальної кон-
курентоспроможності. 

 
Сидорчук О. Г., Панькова О. В. Формування та 

забезпечення багаторівневої системи соціальної безпеки 
України в контексті державного регулювання. — С. 138. 

Становлення та забезпечення безпекового сере-
довища в Україні є вкрай актуальним стратегічним 
пріоритетом державного управління в умовах поси-
лення зовнішніх та внутрішніх загроз. Воно залежить 
від забезпеченості умов безпеки на державному, сус-
пільному та особистісному рівнях. Вітчизняна прак-
тика державного регулювання соціально-економіч-
ними процесами не ґрунтується на перевагах одно- 
часної задіяності суб’єктів соціальної безпеки — лю-
дини, суспільства, держави через відсутність побудови 
багаторівневої системи. Саме така система надає мож-
ливості більш ефективно протидіяти зовнішнім та  
внутрішнім загрозам соціальній безпеці країни за ра-
хунок одночасного залучення та використання їх по-
тенціалів. Тому метою статті стало дослідження про-
блем формування та забезпечення соціальної безпеки 
людини, суспільства та держави в Україні як багато- 
рівневої системи, в основі якої — захищеність соціаль-
них інтересів людини, держави та суспільства, що за-
безпечує соціально-економічну стабільність, внут- 
рішню стійкість в умовах нестабільності. В статті ав-
торами визначено сутність соціальної безпеки як бага-
торівневої системи з позицій системного, структурно-
функціонального, субстанціонального підходів. Ви-
значено характер взаємозв’язків суб’єктів та об’єктів в 
системі соціальної безпеки; оцінено вплив сфер наці-
ональної безпеки на досягнення цілей соціальної без-
пеки. Розкрито основні перешкоди реалізації багато-
рівневої системи  соціальної безпеки людини, суспіль-
ства та держави в Україні. Запропоновано структурну 
модель багаторівневої системи соціальної безпеки, що 
має прояв у соціальних інтересах людини, суспільства 
та держави. 
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Ключові слова: соціальна безпека людини, дер-
жави, суспільства; державне регулювання; багаторів-
нева система соціальної безпеки, соціальні інтереси. 

 
Соколовська О. М. Проблеми зовнішньої торгівлі 

України та її регіонів у контексті світової кризи. —  
С. 97. 

У статті здійснено аналіз стану та динаміки зов-
нішньої торгівлі України та її регіонів, виявлено нега-
тивні тенденції: непропорційні темпи зростання ім- 
порту та експорту, що обумовило від’ємне сальдо тор-
гового балансу, незадовільна структура експортно-ім-
портних операцій, переважання в експорті сировин-
них товарів, а в імпорті — машин, обладнання та іншої 
високотехнологічної продукції. На рівні регіонів вони 
проявилися у надмірній регіональній диференціації 
зовнішньоекономічної діяльності, переважній сиро-
винній структурі експорту, надмірній експортній та 
імпортній залежності багатьох регіонів, що робить 
вразливою їх економіку від ситуації на зовнішніх рин-
ках. Визначено загрози, що виникають у сфері зов- 
нішньоекономічної діяльності регіонів у зв’язку з еко-
номічною кризою, які проявляються у зменшенні  
зовнішнього попиту та експортної виручки, втраті  
зовнішніх ринків, що суттєво вдарить по економіці 
експортозалежних регіонів. Обґрунтована необхід-
ність, умови та напрямки диверсифікації і нарощу-
вання експортного потенціалу регіонів шляхом запро-
вадження низки правових, організаційних, фінансово-
економічних заходів на державному і регіональному 
рівнях. 

Ключові слова: зовнішньоекономічна діяльність, 
зовнішня торгівля, експорт, імпорт, експортний по- 
тенціал, регіон. 

 
Сохнич А. Я., Якимчук А. Ю., Казаченко Л. М. 

Управління територіями, на яких розташовані відновлю-
вані джерела енергії. — С. 58. 

Нині зростання цін на енергоресурси негативно 
позначається не лише на стані економіки багатьох 
держав світу, які є залежними від імпортованих енер-
гоносіїв, але й на добробуті їх громадян. Саме тому 
значна роль належить впровадженню відновлюваль-
них джерел енергії, зокрема альтернативних або нетра-
диційних, які дозволять підвищити рівень енергетич-
ної безпеки України, зменшити вартість природних 
енергоносіїв і покращити якість життя населення. На-
ціональні інструменти регулювання розвитку «зеленої» 
енергетики мають враховувати такі інноваційні інстру-
менти, як гранти, застосування торгової системи сер-
тифікатів, енергопаспортизацію, фінансування енер-
гоощадних проєктів на основі перфоманс-контрак- 
тингу, використання «зелених» тарифів, енергетичної 
сертифікації тощо. У роботі наведено експерименталь-
ний проєкт організації території при розташуванні  
вітроустановок та охоронних зон. У статті висвітлено 
методологічні та методичні підходи щодо управління 
територіями, на яких розташовані відновлювані дже-
рела енергії враховуючи вимоги ландшафту.  

Ключові слова: ландшафт, відновлювані джерела 
енергії, зони санітарної охорони, охоронні зони, при-
родно-територіальний комплекс. 

 
Столяров В. Ф., Шинкарюк О. В., Островецький 

В. В., Столярова В. В. Методологічні засади фіскальної 

децентралізації доходів в умовах становлення бюджет-
ної федералізації унітарної держави. — С. 202. 

У статті розкриті організаційно-економічна сут-
ність та фінансовий зміст бюджетної федералізації уні-
тарної держави. Визначено критерії фінансового по- 
тенціалу регіону (валовий регіональний продукт як ре-
зультат фінансово-економічної діяльності території) та 
перерозподілу фіскальних повноважень органів влади 
загально-національного, регіонального і місцевого  
рівнів (досягнення завершеності натурально-речового 
і вартісного кругообігу складових відтворювальних 
процесів людського і соціального капіталу згідно за-
вдань державної політики розвитку). 

Систематизовано теоретичні та реальні моделі фі-
скальної децентралізації різних дослідників і конкрет-
них країн. Узагальнено п'ять концепцій фіскальної де-
централізації з орієнтацією на впровадження в Україні 
соціально адекватного менеджменту в міжбюджетному 
регулюванні доходів і видатків. 

Наведено основні стратегічні напрями подаль-
шого розвитку бюджетно-податкової політики та го- 
ловні завдання удосконалення фіскальної децентралі-
зації в умовах створення Об'єднаних територіальних 
громад. 

Ключові слова: бюджетний федералізм, фіскальна 
децентралізація, фінансова автономія, доходи, ви- 
датки, трансферти, міжбюджетні відносини, місцеве 
самоврядування, юрисдикції. 

 
Таранич А. В. Стратегії економічного зростання 

країн в контексті глобальних викликів розвитку світо-
вого господарства. — С. 52. 

Розглянуто передумови розвитку світового госпо-
дарства з урахуванням глобальних проблем сучасності, 
що створюють перешкоди до розвитку країн. Еконо-
мічні перешкоди полягають у необхідності одночас-
ного фінансування державного боргу й інноваційного 
розвитку. Проведено огляд неокласичної, кейнсіан- 
ської, інноваційної й інституціоналістичної теорій 
економічного зростання країн, надано порівняльну ха-
рактеристику концепцій нульового, сталого, ноосфер-
ного, інноваційного й інклюзивного економічного 
зростання. 

Визначено, що застосування різних підходів до 
результатів економічного зростання країн має зна-
чення у контексті політичних й економічних зрушень, 
коли урядова політика формує очікувані результати в 
основних напрямах: економічному, інноваційному, 
соціальному, екологічному. Вона має забезпечувати 
перехід для всіх країн до індустріальних і постіндуст-
ріальних стадій розвитку, з формуванням такого пост-
індустріального суспільства, що не має суттєвого роз-
риву між бідними та багатими верствами населення.  

Метою роботи є огляд теоретико-методологічних 
положень з розробки стратегій економічного зрос-
тання країн з транзитивною та розвиненою економі-
кою й їх застосування з урахуванням глобальних ви-
кликів розвитку світового господарства. 

Визначено, що розробка стратегій економічного 
зростання країн вимагає зваженого підходу з точки 
зору очікуваних результатів і наявних ресурсів. Країни 
різних рівнів економічного розвитку вимагатимуть за-
стосування різних стратегій, але зі зростанням рівня 
розвитку країн інтенсивність стратегій знижується, ак-
центи зміщуються з розвитку промисловості до підви-
щення рівня зайнятості й якості життя населення,  
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розбудови громадянського суспільства, соціальної й 
екологічної відповідальності. 

У якості актуального виклику ринкової еконо-
міки має бути пошук і побудова ефективних методів 
взаємодії урядових структур із корпоративним секто-
ром економіки, щоб спрямувати зусилля великого  
бізнесу на вирішення питань соціально-екологічного 
розвитку країни у режимі діалогу та державно-при- 
ватного партнерства.  

Еволюція стратегій зростання країн спиралась на 
економічну, екологічну, соціальну, інноваційно-тех-
нологічну складові, що створювали позитивний ефект 
розвитку країн. Практика їх застосування різними 
країнами показала, що на різних етапах розвитку  
кожна складова додає бажаного ефекту, коли країни 
обирають різні варіанти у якості перехідних, та пере-
ходять до розбудови стратегії інклюзивного зростання. 
Для розвинених країн світу стратегія інклюзивного 
зростання має доповнюючий, результуючий характер, 
що підсилює дію базової стратегії (для країн ЄС) ста-
лого чи інноваційного зростання (для США, Індії, 
КНР).  

Національна стратегія інклюзивного зростання 
повинна спиратись на базові принципи паритетності 
економічних можливостей щодо доступу ринкових 
суб’єктів до ресурсів і ринків збуту; щодо рівності в 
політичній, законодавчій, антимонопольній, податко-
вій політиці; щодо впровадження цілеспрямованої 
урядової політики на ринку праці (гідність праці, про-
дуктивна зайнятість, якість життя населення) та взає-
модії між бізнесом, урядом, профспілками, робітни-
ками та населенням в цілому щодо рівномірного роз-
поділу національного доходу та скорочення розривів 
між бідними та багатими верствами населення.  

Визначено, що інклюзивну економіку можна  
співставити з концепцією державно-приватного парт-
нерства, з тією різницею, що друге спрямоване на про-
ведення діалогу та колаборації у соціальних проектах 
підприємницького та корпоративного секторів еконо-
міки, а перше передбачає прямі залучення широких 
верств населення до соціальних ініціатив. 

Для таких країн з транзитивною економікою, як 
Україна, формування стратегій економічного зрос-
тання інклюзивного типу має відбуватись після вирі-
шення завдань щодо побудови самодостатньої індуст-
ріально-аграрної економіки, що буде мати спрямова-
ність до постіндустріального розвитку.  

Ключові слова: стратегії економічного зростання 
країн, глобальні виклики розвитку світового господар-
ства, нульове зростання, стале зростання, ноосферне 
зростання, інноваційне зростання, інклюзивне зрос-
тання, урядова політика. 

Шелеметьєва Т. В., Зайцева В. М. Оцінювання со-
ціально-економічного розвитку туризму в Україні як  
важливий напрям ефективності управління. — С. 103. 

У статті обґрунтовано необхідність оцінювання 
соціально-економічного розвитку туризму в Україні як 
важливого напряму ефективності управління. Сьо- 
годні, для того щоб успішно планувати і розвивати ту-
ризм в регіоні, а також управляти його розвитком, слід 
мати чітке уявлення про соціально-економічне зна-
чення туризму. Позитивний ефект розвитку туризму 
на економіку регіону створюється лише в тому ви- 
падку, коли туризм у регіоні розвивається всебічно. 

Зазначено, що в економіці існує безліч різних по-
казників оцінки ефективності туристичної сфери, які 
поділяють на: глобальні (на рівні економіки держави, 
регіону) та локальні (для підприємств та їх підрозді-
лів). Найважливішим показником економічної ефек-
тивності, що відображає кінцеві фінансові результати 
діяльності туристичного підприємства, є показник  
рентабельності. Розрахунок кількісних показників ту-
ристичної діяльності в регіоні передбачає розрахунок  
і аналіз показників окремо по кожному місту. Сукуп-
ний внесок туризму в економіку регіону включає як 
прямий, так і непрямий внесок. Прямий вплив ту- 
ризму на економіку регіону — це результат витрат ту-
риста на покупку послуг і товарів туризму. Непрямий 
внесок туризму в економіку регіону проявляється в 
ефекті повторення витрат туристів на покупку послуг 
і товарів в певний час і в певному місці. 

Досліджено загальну концепцію соціально-еко-
номічної оцінки розвитку туризму великого туристич-
ного центру (регіону). Відзначено, що порівняльну 
оцінку ефективності розвитку туризму слід проводити 
з урахуванням впливу його на економіку міста (регі-
ону). Концепція пропонує в якості критерію ефектив-
ності розвитку туризму прийняти прибуток, який  
одержує соціально-економічна сфера регіону (міста) 
від туристичної діяльності. 

Обґрунтовано, що розвиток людських ресурсів — 
це найважливіший елемент сталого розвитку туризму, 
а також регіону і суспільства в цілому. Сталий розви-
ток туризму в кінцевому підсумку приводить до стій-
кого розвитку всієї території, при цьому здійснюючи 
охорону природи, культури, соціальний і економічний 
розвиток.  

Зазначено, що розвиток сфери туристичних по- 
слуг, людських ресурсів в туристичної галузі є важли-
вим фактором планування і розвитку людських ресур-
сів регіону і країни в цілому. Розглянуто етапи кон- 
цептуальної моделі планування та розвитку людських 
ресурсів у туризмі. Відзначено, що існуючі показники 
ефективності розвитку сфери туристичних послуг не-
значною мірою відображають соціальну ефективність 
розвитку туризму, а також не враховують рівень роз-
витку людських ресурсів даної галузі. 

Запропоновано методику оцінювання розвитку 
туризму, орієнтовану на концептуальну модель плану-
вання та розвитку людських ресурсів у туризмі, шля-
хом введення агрегованого показника — індексу роз-
витку людських ресурсів туризму. З метою орієнтації 
на практичну застосовність даного підходу індекс роз-
витку людських ресурсів у туризмі можна розрахувати 
на основі таких індикаторів: стаж (досвід) роботи в ту-
ризмі; кількість працівників у туризмі, які мають вищу 
спеціальну освіту; кількість працівників у туризмі з ви-
щою освітою; доходи працівників, зайнятих у туризмі.  
Методика надала змогу зробити висновки та розро-
бити рекомендації щодо посилення стандартів якості 
підготовки кваліфікованих працівників готелів і ту- 
ристичних фірм як важливої оперативної мети страте-
гічного напряму розвитку туризму «створення атмо- 
сфери гостинності, підвищення якості муніципальних 
та комерційних послуг». 

Ключові слова: оцінка, показники, ефект, соціа-
льно-економічний розвиток, людський ресурс, ту-
ризм. 
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Амоша А. И., Никифорова В. А. Место и роль ме-

таллургии Украины на глобальном металлорынке в 2013-
2018 гг. — С. 27. 

В статье исследована динамика места и роли ук-
раинской металлургии на глобальном металлорынке в 
2013-2018 гг. Определено, что на фоне появления 
новых стран-лидеров по производству металла, общей 
неблагоприятной конъюнктуры на мировом металло- 
рынке и военных действий на Донбассе наблюдалось 
сокращение выплавки стали, потребления, экспорта и 
импорта металлопродукции в Украине. Выявлено, что 
сортамент выпускаемой и экспортируемой продукции 
является неконкурентным. Как результат — дальней-
шее снижение доли страны в общемировых показате-
лях и рост зависимости отечественной металлургии от 
глобальной конъюнктуры. 

Ключевые слова: металлургическая промышлен-
ность, глобальный металлорынок, производство, пот-
ребление, сортамент, экспорт-импорт металлопродук-
ции, место и роль Украины. 

 
Антонюк В.П. Здоровье в системе факторов фор-

мирования трудового потенциала Украины. — С. 154. 
В статье освещены социально-экономические ас-

пекты здоровья трудоспособного населения как ос-
новы формирования трудового потенциала страны. 
Сделан анализ состояния здоровья трудоспособного 
населения, который показал, что половина трудоспо-
собных имеют определенные болезни, при этом 
распространение заболеваний усиливается. Особое 
внимание уделяется опасным условиям труда и про- 
изводственному травматизму. Систематизированы  
риски для здоровья занятого населения и определены 
условия, необходимые для решения проблем улучше-
ния здоровья. 

Ключевые слова: трудовой потенциал, трудоспо-
собное население, здоровье, болезни, опасные усло-
вия труда, травмы. 

 
Борейко В. И. Как не допустить глубокой рецессии 

национальной экономики. — С. 6. 
В статье раскрыто, что мировая и национальная 

экономики развиваются циклически, поэтому Укра-
ине необходимо заблаговременно готовиться к финан-
сово-экономическим кризисам, которые являются 
неизбежными. Определено, что нынешняя рецессия 
национальной экономики будет усилена проблемами, 
связанными с распространением на территорию 
страны коронавирусной болезни и введением в связи 
с этим карантина. Предложено органам государствен-
ной власти ввести комплекс упреждающих мер по не-
допущению повторения кризисной ситуации 2008-
2009 годов. Обосновано, что действия государства по 
снижению налоговой и социальной нагрузки, сохра-
нению рабочих мест и привлечению новых инвести-
ций будут способствовать минимизации последствий 
кризиса и вместе со взвешенной финансовой полити-
кой предприятий позволят Украине ограничить фи-
нансово-экономические потрясения и не допустить 
глубокой рецессии. 

Ключевые слова: национальная экономика, фи-
нансовый кризис, рецессия, карантин, налоговая 
нагрузка, рабочие места, учетная ставка. 

 

Бугайко Д. А., Харазишвили Ю. М. Теоретические 
основы стратегического управления безопасностью 
авиационной отрасли в контексте обеспечения устойчи-
вого развития национальной экономики. — С. 166. 

Авиационная отрасль является системой откры-
того типа, на которую влияет широкий спектр техни-
ческих, природных, человеческих и экономических 
угроз. Со своей стороны, она сама является генерато-
ром существенных угроз для окружающей среды. Це-
лью статьи является определение теоретических основ 
стратегического управления безопасностью авиацион-
ной отрасли с целью выработки действенного инстру-
ментария обеспечения устойчивого развития нацио-
нальной экономики. Безопасность авиации является 
важной составляющей концепции общей националь-
ной безопасности, системы обеспечения личной без-
опасности, безопасности общества и безопасности на 
транспорте от внешних и внутренних угроз. Для стра-
тегического управления безопасностью авиационной 
отрасли в условиях устойчивого развития националь-
ной экономики разработана структурно-функцио-
нальная схема интегрированной системы идентифика-
ции и нейтрализации угроз, упреждающего управле-
ния рисками в решении задач обеспечения безопасно-
сти авиации, безопасного соединения людей и бизнеса 
и экологической безопасности. Для идентификации и 
стратегирования уровня безопасности авиационной 
отрасли, своевременного выявления и нейтрализации 
угроз и управления рисками выбрана современная ме-
тодология ИЭП НАН Украины, которая базируется на 
прикладной теории систем, теории управления, эко-
номической кибернетике и позволяет получить дина-
мику интегральных индексов, составляющих безопас-
ности авиационной отрасли, что может служить луч-
шим индикатором эффективности осуществляемых 
мер безопасности. Вместо классических методов про-
гнозирования стратегических сценариев развития 
авиационной отрасли, использующих принцип «про-
шлое определяет будущее», предлагается применять 
адаптивные методы регулирования теории управле-
ния, основанные на принципе «будущее определяется 
траекторией в будущее». 

Ключевые слова: авиационная отрасль, стратеги-
ческое управление, безопасность полетов, устойчивое 
развитие, национальная экономика, угрозы, риски.  

 
Вишневский А. С. Национальная цифровая плат- 

форма: перспективы создания в Украине. — С. 219. 
В последние десятилетия продолжается углубле-

ние процессов цифровизации, которые во многом ба-
зируются на развитии цифровых платформ и расши-
рении степени их проникновения в социально-эконо-
мическую сферу. Хотя особую роль занимают большие 
цифровые платформы, иногда объединяющие милли-
арды пользователей, пока не оформился отдельный 
класс — национальные цифровые платформы. По-
этому целью роботы является обоснование перспектив 
создания национальной цифровой платформы в Укра-
ине. В рамках исследования дано определение нацио-
нальной цифровой платформы. Показано отсутствие 
фундаментальных причин, препятствующих её фор-
мированию. В числе основных задач, решение кото-
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рых обеспечивает возможности для создания нацио-
нальной цифровой платформы в Украине, опреде-
лены: подключение всего населения к сети Интернет; 
обеспечение всего населения устройствами доступа к 
сети Интернет; обеспечение достаточного уровня 
цифровой грамотности всего населения страны. 

Ключевые слова: цифровизация, национальная 
цифровая платформа, Украина. 

 
Гриценко С. И., Волосячик М. П. Использование 

инвестиционного маркетинга при формировании дивер-
сифицированных предприятий цепей поставок в сфере 
клинических исследований в Украине. — С. 160. 

Использование инвестиционного маркетинга при 
формировании диверсифицированных предприятий 
цепей поставок в сфере клинических исследований в 
Украине способствует решению проблемы привлече-
ния капитала. 

Диверсифицированная цепь поставок дает воз-
можность компенсировать спад сбыта на рынке одних 
лекарственных средств его ростом на других. Благо-
даря этому диверсифицированные предприятия цепей 
поставок более стойкие и конкурентоспособные, чем 
узкоспециализированные. Диверсифицированные це-
пи поставок имеют возможность, используя инстру-
менты инвестиционного маркетинга переливать капи-
тал в самые прибыльные отрасли. Использование мар-
кетинговых стратегий способно существенно повы-
сить эффективность усилий по привлечению капитала 
в диверсифицированные цепи поставок и обеспечить 
высокое соотношение прибыльности и риска для ин-
весторов и кредиторов. 

Целью статьи является обоснование необходимо-
сти внедрения современных технологий и инструмен-
тов маркетинга и логистики в сферу клинических ис-
следований привлечения инвестиций и обеспечения 
необходимого уровня качества и эффективности их 
проведения. 

В статье предложены пути повышения конкурен-
тоспособности Украины в исследованиях и разработ-
ках на глобальной фармацевтической арене. Обосно-
вано использование инвестиционного маркетинга при 
формировании диверсифицированных предприятий 
цепей поставок в сфере клинических исследований в 
Украине. Раскрыты возможности развития клиниче-
ской маркетинговой логистики в Украине. Опреде-
лены особенности инновационной деятельности ло- 
гистических компаний в медицине, которые форми-
руют цепь поставок. Представлены принципы и фак-
торы принятия инвестиционных решений. 

Использование инвестиционного маркетинга при 
формировании диверсифицированных предприятий 
цепей поставок в сфере клинических исследований в 
Украине способно существенно повысить эффектив-
ность усилий по привлечению капитала. Инвестици-
онный маркетинг допускает требовательный подход к 
определению лучших поставщиков капитала и созда-
ния для них стимула в виде высокого соотношения 
прибыльности и риска. 

Ключевые слова: инвестиционный маркетинг, 
цепь поставок, лекарственные средства, клинические 
исследования, диверсификация. 

 
Гуцалюк А. Н. Развитие государственного регули-

рования экономических отношений в сфере банкротства 
в Украине. — С. 188. 

В статье рассмотрены основные этапы становле-
ния института банкротства в Украине как механизма 
регулирования рыночной экономики, исследовано  
развитие государственного регулирования экономиче-
ских отношений в сфере банкротства в Украине, су-
ществующие проблемы и предложения по их реше-
нию. Выделена процедура банкротства, акцентиро-
вано внимание на национальных аспектах банкрот- 
ства. Определены проблемы применения законода- 
тельства о банкротстве. Выявлены пробелы в нацио-
нальном законодательстве. Проанализированы под-
ходы, которые были определены для выделения целей 
процедуры банкротства, и приведены причины банк-
ротства отечественных предприятий. 

Украина как государство, целью которой явля- 
ется построение экономики на рыночных началах, 
должна иметь эффективный институт банкротства. За-
дания такого института заключаются в восстановле-
нии платежеспособности должника и сохранении хо-
зяйствующего субъекта. Для этого необходимо совер-
шенствовать нормативно-правовой механизм инсти-
тута, который бы учитывал состояние современной 
экономики, уровень общественного развития, истори-
ческий уклад жизни народа и ставил целью достиже-
ние не частного интереса, а общей цели —восстанов-
ление платежеспособности должника. 

Банкротство означает ликвидацию, реализацию 
имущественных активов должника с целью удовлетво-
рения требований кредиторов. Ликвидация — это 
крайняя мера, применяемая к должнику в том случае, 
если мероприятия финансового оздоровления долж-
ника не принесли позитивного результата. То есть пе-
ред законодательством о банкротстве стоят две цели: 
восстановление платежеспособности должника, а при 
невозможности такого восстановления — удовлетворе-
ние требований кредиторов наиболее справедливым 
образом. 

Ключевые слова: банкротство, институт банкрот-
ства, неплатежеспособности, регулятор, рыночная 
экономика. 

 
Дейч М. Е. Децентрализация в Украине: проблемы, 

пути их решения. — С. 66. 
Децентрализация, которая началась в 2014 г., 

должна была положительно повлиять на экономиче-
ское развитие страны, соответствующие реформы — 
предусмотреть перераспределение полномочий и 
функций между центром и местными органами вла-
сти, изменение административно-территориального 
устройства. Но не все вопросы решены, а некоторые 
даже нечетко регламентированы, потому эта проблема 
является актуальной, нуждается в определенных ис-
следованиях и обусловливает необходимость разра-
ботки и внедрения срочных антикризисных меропри-
ятий, в том числе соответствующих предложений, от-
носительно продолжения децентрализации власти с 
учетом мирового опыта. Есть определенные про-
блемы, которые тормозят децентрализацию. В частно-
сти, актуальной остается кадровая проблема, также, 
крайне нужна модернизация промышленности страны 
в условиях децентрализации власти. Децентрализация 
публичного управления остается актуальной в Европе 
и до этого времени. В последнее время в Евросоюзе 
проводятся реформы, направленные на дальнейшее 
перераспределение государственных полномочий в 
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уже децентрализованных странах. Европа теперь ба-
лансирует между децентрализацией и рецентрализа-
цией. В последние годы ученые стали уделять внима-
ние организации публичной власти в странах Азии, 
особенно в тех странах, которые продемонстрировали 
успехи в своем экономическом развитии. Основной 
акцент в перестройке экономики этих стран был сде-
лан не на децентрализацию власти, а на: индустриали-
зацию на основе новейших научно-технических до-
стижений с ориентацией на внешний рынок, общую 
доступность и высокий уровень образования в стране, 
максимальное использование иностранного капитала. 
Украине на втором этапе децентрализации нужно учи-
тывать не только опыт Европы, но и стран Азии, также 
следует определить оптимальное распределение пол-
номочий между ветвями власти для максимально эф-
фективной работы органов местного самоуправления 
относительно социально-экономического развития 
территорий. Местные и региональные органы власти 
должны быть привлечены в процесс принятия реше-
ний как равноправный партнер для достижения кон-
сенсуса и обеспечения качественного уровня жизни 
жителей. 

Ключевые слова: децентрализация, публичное 
управление, полномочия, органы местного самоуправ-
ления. 

 
Дятлова В. В., Положенцева Е. В. Внешнеэкономи-

ческая деятельность Украины: региональные особенно-
сти, тенденции и направления развития. — С. 73. 

В статье научно обоснованы современные осо-
бенности и тенденции в сфере внешнеэкономической 
деятельности экономических регионов Украины по 
основным показателям. Установлено, что большин-
ство экономических регионов является экспортоори-
ентированными. Однако экспортный потенциал не 
реализуется в полном объеме — в настоящее время ни 
один регион не достиг уровня базисного 2013 года по 
абсолютному приросту как по экспорту, так и им-
порту. Проведен анализ товарной структуры экспорта 
и импорта по международной классификации. Дока-
зано, что в экспорте большинства регионов преобла-
дают сырьевые товары с небольшой добавленной сто-
имостью, а также трудоемкие и ресурсоемкие, а в экс-
порте — готовые товары. Предложены инструменты 
механизма развития экономики для восстановления 
статуса Украины как экспортоориентированного гос-
ударства. 

Ключевые слова: внешнеэкономическая деятель-
ность, региональные особенности, тенденции по экс-
порту и импорту, инструменты механизма развития 
экономики. 

 
Жаворонок А. В. Проблемы совершенствования ме-

ханизма банковского кредитования как средства стиму-
лирования развития рынка кредитных услуг в Украине. — 
С. 196. 

В статье исследованы основе проблемы банков-
ского кредитования. Определено, что с увеличением 
объемов предоставленных кредитов растет и количе-
ство невозвращенных заемщиками кредитов, что в 
свою очередь приводит к недостатку денежных ресур-
сов и. как следствие. влияет на уровень процентных 
ставок по кредитам. Указано, что одной из причин по-
вышения ставок по кредитам является привлечение 
дорогих ресурсов. Предложено контролировать эти 

риски коммерческим банкам Украины, что позволит 
обеспечить качество кредитного портфеля. Также су-
щественной проблемой в сфере банковского кредито-
вания определено отсутствие законодательного обес-
печения его осуществления. 

Ключевые слова: кредит, кредитные отношения, 
кредитная политика, рынок кредитных услуг, банков-
ское кредитование. 

 
Задорожная О. Г. Методологические основы управ-

ления разработкой стратегии духовно-ноосферо-устой-
чивого хозяйственного антикризисного развития. —  
С. 176. 

Преодоление кризисного состояния украинской 
экономики требует кардинального изменения миро-
воззрения, когда рефлексия должна подняться на выс-
шую ступень осмысления причин того, что происхо-
дит в сфере национального хозяйства. Современные 
главные концепции хозяйственных преобразований: 
устойчивого развития и ноосферы, как показал содер-
жательный их анализ, исходно преследуют ярко выра-
женную технократичность общественного развития. В 
этих концепциях исходно не заложено понимание 
первостепенности духовной сферы в целостной жиз-
недеятельности хозяйствующей личности. Однако 
именно духовность определяет статус личности как 
субъекта, который является не просто носителем куль-
туры, но и инициатором социальных новаций, кото-
рые должны неизменно основываться на системе че-
ловечных ценностей. Украинские ученые стали на по-
рог разработки новой парадигмы — духовно-ноо-
сферо-устойчивого развития, который позволяет орга-
нично объединить сущностные моменты концепций 
ноосферы и устойчивого развития и теории о триипо-
стасной — духовно-био-социальной природе человека. 
Определяющей фундаментальной основой такой пара-
дигмы являются духовно-нравственные ценности це-
лостной человеческой деятельности, а практическое 
развертывание указанной природы реализуется путем 
благоносной хозяйственной деятельности как целост-
ной сферы творческо-инновационного жизнеутвер-
ждающего смыслопоиска и самореализации личности 
в процессе создания качественно иначе возможного 
человечного будущего.  

Сущность духовно-ноосферо-устойчивого разви-
тия можно определить, исходя из органического соче-
тания и взаимодействия трех основополагающих сфер 
познания современного человека-личности: духовного 
мира; мира науки и человеческого разума; матери-
ально-технического обеспечения мира жизнедеятель-
ности общества. Энергии духовности пронизывают 
все три указанные мира, составляют некий особый по-
всеместный «клей», что пропитывает и объединяет эти 
миры в жизненное и творческое единство — хозяй-
ственную действительность. Национальная управлен-
ческая стратегия духовно-ноосферо-устойчивого раз-
вития выводит на первый план главную хозяйствен-
ную функцию государства —неодирижизма, суть кото-
рого сводится к творчески-координирующей деятель-
ности единого властно-национального центра в русле 
продуктивного влияния на хозяйственные (духовно-
социально-устойчивые) процессы реформирования 
современной целостной жизнедеятельности украин-
ского общества. Понимание и осознание неодири-
жизма как всеобщей идеальной деятельности по раз-
работке общего дела национального возрождения ду- 
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ховно-ноосферо-устойчивой хозяйственной стратегии 
и организации ее реализации свидетельствует о том, 
что именно неодирижизм становится необходимой 
определяющей ценностной интегральной функцией 
управления сущностным служением человеку и укра-
инскому народу. 

Ключевые слова: устойчивое развитие, ноосфера, 
духовность, личность, духовно-био-социальная при-
рода человека, духовно-нравственные ценности, ду-
ховно-ноосферо-устойчивое хозяйственное развитие. 

Задорожный Г. В. Духовно-ноосферное устойчивое 
развитие как антикризисная стратегия национального 
возрождения. — С. 10. 

В последние десятилетия значительно развился и 
негласно действует вирус техноса который уничтожает 
духовность и нравственность современного одномер-
ного интеллектуально развитого человека. Именно 
этим сокрушительным вирусом болеет человечество, 
ибо он способствует искоренению человечной сути че-
ловека, везде создает антидуховную атмосферу, напра-
вляет интеллект на созидание античеловечных проек-
тов. Анализ концепций устойчивого и ноосферного 
развития показал, что они имеют технократический 
характер. Все человечество больно и для его лечения 
прежде всего необходимо вернуть человеку духов-
ность. 

Украинское общество может развиваться и иметь 
человечное будущее только тогда, когда оно переста-
нет исповедовать тезисы прошлого, а будет пытаться 
разработать новый сценарий человечного будущего. 
Для этого нужно войти в новый дискурс мышления, 
миропонимания и развития, который не может быть 
продуктивным для человека/человечества, если исхо-
дит из пустого говорения об устойчивом развитии и 
мечтает о ноосфере как новом социально-утопиче-
ском проекте без понимания того, что человек являе-
тся прежде всего духовным существом. В новом дис-
курсе нужно опираться на иную фундаментальную ос-
нову и специфику, которая бы позволяла технократи-
ческое мировоззрение ввести в русло духовности- 
человечности. Это позволяет сделать новая человеко-
мерная наука, в которой одним из основных принци-
пов становится взаимодействие научного и вне- 
научного знания, которое позволяет теоретически 
раскрывать гармоничность в миропостижении и прак-
тически реализовывать целостную гармоничность хо-
зяйственных человечных преобразований. Без корен-
ного изменения парадигмы целостного миропонима-
ния будет только углубляться глобальный кризис, ко-
торый уже стал кризисом-лабиринтом, потому что 
найти выход из этого кризисного лабиринта не может 
по определению традиционная механико-материалис-
тическая наука с ее диалектическим умертвляющим 
все живое методом. 

Новой жизнеутверждающей стратегией должна 
стать возрождающе-спасительная национальная (и 
глобальная) стратегия духовно-ноосферо-устойчивого 
хозяйственного развития, главные контуры которой 
уже представлены в разработках ученых Харьковской 
Каразинской междисциплинарной методологической 
школы исследований хозяйства. В статье раскрыты 
новые методологические подходы относительно разра-
ботки такой стратегии при широком использовании 
метода триалектики.  

Ключевые слова: стратегия духовно-ноосферо-
устойчивого хозяйственного развития, личность, ду- 
ховно-био-социальная природа человека, устойчивое 
развитие, ноосфера, человечность, триалектика, нео-
дирижизм. 

Колосов А. Н. Структурно-экономические ас-
пекты стратегии реинтеграции Донбасса. — С. 79. 

Предпринята попытка представить структуру 
стратегии реинтеграции Донбасса в виде трех взаимо-
связанных процессов: развития подконтрольных тер-
риторий, урегулирования вооруженного конфликта и 
реинтеграции отдельных районов Донецкой и Луган-
ской областей. Определены этапы этих процессов, 
связанные между собой логикой политико-диплома-
тического урегулирования вооруженного конфликта в 
Донбассе. Предложено структурирование подконт-
рольных территорий Донбасса на четыре субрегиона, 
которые отличаются спецификой собственных про-
блем развития. Согласно логической последовательно-
сти и содержанию осуществления этапов каждому из 
них определен перечень имеющихся острых проблем, 
заданий и результатов их решения для социально-эко-
номического развития региона и улучшения гумани-
тарных условий жизни его жителей. Показан принцип 
образования вариантов выполнения задач этапов, ко-
торые должны быть учтены в разработке сценариев 
процесса реинтеграции Донбасса. Принятие предло-
женного подхода разработчиками государственной 
Стратегии реинтеграции Донбасса помогло бы опре-
делить задачи немедленных структурно-экономиче-
ских преобразований, которые актуальны уже на про-
тяжении существующей стадии вооруженного кон-
фликта, а определенные острые узлы структурно-эко-
номических проблем подконтрольной территории 
Донбасса могут быть использованы в качестве предло-
жений к техническому заданию на разработку государ-
ственной стратегии экономического восстановления 
подконтрольных территорий и реинтеграции Донбасса 
в целом. 

Ключевые слова: Донбасс, вооруженный кон-
фликт, подконтрольные территории, ОРДЛО, реинте-
грация, стратегия, экономические аспекты. 

Лищинский И. О. Роль городов в политике терри-
ториальной сплоченнности в ЕС. — С. 46. 

В статье проведен анализ основных инструментов 
обеспечения кооперированного функционирования 
городов и прилегающих районов в контексте импле-
ментации политики территориальной когезии в Евро-
пейском Союзе. Отмечено, что политика территориа-
льной когезии резонирует прежде всего с практиче-
ским воплощением концепции «функциональных го-
родских зон». Сегодня такие функциональные город-
ские зоны часто перерастают национальные границы, 
порождая необходимость воплощения трансгранич-
ного администрирования. Кроме того, значительное 
внимание уделено внедрению Интегрированных стра-
тегий устойчивого развития, которые начали вопло-
щаться на панъевропейском уровне в рамках Поли-
тики когезии на 2014-2020 гг., как составляющей об-
щей трансформации политической идеологии и прак-
тики в пользу применения местного подхода. 

Указано, что «Городская повестка дня в ЕС» была 
запущена в 2016 г. с целью достижения городами  
«лучшего регулирования», «лучшего финансирования» 
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и «лучших знаний», а также для достижения соответ- 
ствия Целям устойчивого развития ООН к 2030 г., в 
частности в направлении инклюзивности, безопасно-
сти, восстановления и устойчивого развития городов. 
В то же время отмечено, что приоритеты, темы и  
междисциплинарные аспекты Городской повестки дня 
ЕС разрабатывались с учетом приоритетов Стратегии 
ЕС 2020 ради разумного, устойчивого и инклюзивного 
роста. 

Ключевые слова: городское развитие, политика 
территориальной сплоченности (когезии), местный 
подход, функциональные городские зоны, трансгра-
ничные городские зоны, Интегрированные стратегии 
устойчивого развития, региональная политика, Город-
ская повестка дня ЕС. 

 
Ляшенко В. И., Петрова И. П. Стратегирование в 

системе государственного управления: вызовы насто- 
ящего и научно-экспертные платформы. — С. 86. 

Обоснованы предложения по усилению роли 
стратегирования регионального и территориального 
развития на общенациональном уровне, на уровне ре-
гиона и общины в условиях глобализации и европей-
ской интеграции. Проанализирована система управле-
ния новой государственной региональной политики. 
Выявлено, что процесс стратегирования является мно-
гомерным и многоплановым, а также требует форми-
рования соответствующего вертикального и горизон-
тального уровней в качестве самостоятельной властно-
управленческой ветви. Предложено сформировать на-
учно-экспертные платформы стратегирования как се-
тевую структуру с участием властно-управленческих, 
бизнес-структур и экспертного сообщества от нацио-
нального до местного уровней. Рассмотрены научно-
экспертные платформы стратегирования в системе 
стратегического планирования социально-экономиче-
ским развитием страны, макрорегиона, области, го-
рода, района и объединенных территориальных об-
щин. Для формирования эффективных институтов  
развития и мониторинга их функционирования пред-
лагается сформировать Корпорации опережающего 
развития макрорегионов (экономических районов), 
Корпорации опережающего развития областей, Кор-
порации опережающего развития города и объединен-
ных территориальных общин. Выявлено, что для дол-
госрочного горизонта прогнозирования и планирова-
ния целесообразно опираться на циклическую теорию 
«длинных волн» Н.Д. Кондратьева (25-30 лет, это 1/2 
длинной волны Кондратьева). Директива длительного 
горизонта планирования на 25-30 лет требует допол-
нения среднесрочными (5-7 лет) и краткосрочными 
(2-3 года) инструментами планирования. На всех  
уровнях целесообразно разрабатывать краткосрочные 
с определенными конкретными источниками финан-
сирования мероприятия программы для решения наи-
более комплексных проблем развития регионов. Ос-
новой краткосрочных программ должны стать про-
екты на основе международно-публично-частного 
партнерства. Отмечено, что реализацию конкретных 
мероприятий следует осуществлять на основе про- 
граммно-проектного подхода. 

Ключевые слова: стратегирование, стратег, госу-
дарственное управление, научно-экспертные плат-
формы, стратегическое планирование, международно-
публично-частное партнерство, корпорации опере-
жающего развития. 

Михно И. С., Коваль В. В., Наволокина А. С. 
Управление рисками социальной безопасности как фак-
тора устойчивого развития экономики промышленно-
сти. — С. 148. 

Современные условия нестабильности и необхо-
димость постоянной корректировки стратегий эконо-
мического развития стали причиной увеличения веро-
ятности наступления непрогнозируемых результатов, 
которые могут негативно повлиять на деятельность 
предприятия. В связи с этим возникают ситуации, ко-
торые могут стать причиной потерь и создания 
непредвиденных опасностей. Социальная сфера, со-
ставляющая трудовой потенциал страны, является од-
ной из наименее защищенных и склонна к риску. Де-
ятельность по обеспечению социальной безопасности 
является элементом сложной системы — государствен-
ной политики в целом и такого ее сегмента, как обес-
печение национальной безопасности, предполагает 
выработку мер и осуществление действий, направлен-
ных на обеспечение и защиту прав личности, а также 
социальных групп. В статье проанализированы воз-
можные риски в отрасли тяжелой промышленности, 
которые могут нарушить социальную безопасность, 
даны рекомендации, приведены количественные ме-
тоды расчета рисков. Рассмотрены современные про-
блемы в промышленности (низкая мобильность и 
большая цена смены технологий) и влияние внешних 
и внутренних факторов, увеличивающих вероятность 
наступления негативных и аварийных ситуаций, на 
результативные экономические показатели. Проана-
лизировано современное состояние социальной без-
опасности в Украине и определены стимулы для раз-
вития и внедрения более безопасных технологических 
систем и уменьшения рисков в области промышлен-
ности. 

Раскрыто, что привлечение инвестиций в от-
расль, будет способствовать увеличению товарного 
ряда, улучшению качества продукции и условий труда, 
прозрачное использование средств может значительно 
уменьшить риски от изменения технологий и удешев-
ления изготавливаемой продукции, а увеличение зара-
ботной платы и социальных гарантий положительно 
отразится на сохранении трудового потенциала 
страны. 

Ключевые слова: риск-менеджмент, риск, трудо-
вой потенциал, социальная безопасность, экономика 
промышленности. 

 
Осадчая Н. В., Дзюба С. В., Лашин П. М. Экс-

портный потенциал Днепропетровской области: приори-
теты развития (на примере стран Азии). — С. 36. 

В статье проанализированы инструменты дивер-
сификации рынков. Исследована ситуации состояния 
развития экспортной деятельности Украины в усло-
виях пандемии. В исследовании определены основные 
угрозы внешнеэкономической деятельности. 

Обоснована необходимость создания механизма 
диверсификации экспортного потенциала Днепропет-
ровской области в условиях экономического и поли-
тического кризиса Украины. В статье проанализиро-
ваны проблемы и перспективы развития экспортного 
потенциала Днепропетровской области. Среди основ-
ных тенденций экспортной деятельности области — 
увеличение роли стран Европы как торгового парт-
нера. Это произошло благодаря соглашению об ассо-
циации с ЕС. Проблемным аспектом продвижения 



АННОТАЦИИ 
 

 

 
 

244 ВІСНИК ЕКОНОМІЧНОЇ НАУКИ УКРАЇНИ 

экспорта является отсутствие у предпринимателей 
знания правил и условий ВТО. 

Исследованы тенденции экспорта Днепропетров-
ской области во время пандемии и возможности 
уменьшения влияния России в экспорте, активизация 
сотрудничества с Китаем. 

В Украине отсутствует законодательно обосно-
ванный механизм взаимодействия государства и от-
раслевых общественных организаций. Определенные 
попытки государства построить механизм диалога  
власти и бизнеса не являются последовательными. Для 
продвижения этих процессов нужны были структуры, 
которые могли бы четко сформулировать органам  
власти свои актуальные требования и отстаивать ин-
тересы своих отраслей всеми конституционно возмож-
ными средствами, то есть могли позиционировать 
себя и защищать свои интересы в государственных ор-
ганах исполнительной власти. 

Исследована возможность диверсификации рын-
ков и активизации продвижения товаров на рынки 
Азии. 

Ключевые слова: экспортный потенциал, экс-
порт, импорт, страны Азии, экспортный климат, про-
грамма действий. 

 
Падерин И. Д., Жадько К. С., Горященко Ю. Г. 

Экономика инвестиционных процессов на предприя-
тии. — С. 192. 

В статье доказано, что для Украины приоритетом 
должны стать инвестиции в развитие высокотехноло-
гичных и наукоемких производств. Отмечено, что в 
условиях устойчивого развития следует рассматривать 
качество инвестиций не только как показатель, харак-
теризующий степень доходности капиталовложения в 
конкретный инвестиционный сегмент и объект, а и 
характеризующий степень социальной и экологиче-
ской эффективности. Проанализирована общая дина-
мика объема инвестиций в промышленность в 2010-
2018 гг. Выявлена четкая тенденция к росту объема 
инвестиций в промышленность в стоимостных пока-
зателях за анализируемый период по всем видам про-
мышленной деятельности: добывающей промышлен-
ности и разработке карьеров, перерабатывающей про-
мышленности, поставке электроэнергии, газа, пара и 
кондиционированного воздуха и водоснабжения. 
Приведены конкретные примеры освоения эффектив-
ных капитальных инвестиций на примере ПАО «Арсе-
лорМиттал Кривой Рог», металлургического комби-
ната «Азовсталь» Группы Метинвест, индустриального 
парка «Innovation Forpost». 

Ключевые слова: инвестиции, инвестиционный 
процесс, промышленные предприятия, капитальные 
вложения, качество инвестиций. 

 
Петрушенко Н. Н. Эволюция инновационной модели 

Quintuple  Helix на примере промышленных и природных 
парков Украины. — С. 109. 

Устойчивое развитие невозможно без постоян-
ного совершенствования экономической, социальной 
и экологической деятельности на основе моделирова-
ния инноваций. Цель статьи состоит в обосновании 
экономико-экологической инновационной деятельно-
сти промышленных и природных парков на основе 
Helix-моделирования в его эволюционном контексте. 
В рамках предложенного концептуального подхода 

раскрыта роль регулирования в моделировании инно-
вационной деятельности в контексте устойчивого раз-
вития: сочетание государственного, рыночного и со-
циального регулирования является залогом формиро-
вания действенной политики по реализации Целей 
устойчивого развития, а именно через: формирование 
рамок и минимально необходимый контроль за со-
блюдением правил поведения на рынке инновацион-
ных товаров и услуг. Особое внимание уделено проек-
ции Helix-моделирования в плоскость деятельности 
парков в его эволюционном контексте: Triplex Helix → 
Quadruple Helix → Quintuple Helix. Эволюция Helix-
моделирования может происходить в обратном 
направлении: с одной стороны, целесообразно соче-
тать опыт природопользования (экологизация инду-
стриальных парков), а с другой — привлекать инвести-
ции в экономику природопользования (экономизация 
природных парков) в рамках реализации Целей устой-
чивого развития 2030; с определением долгосрочных 
проблем природопользования и охраны окружающей 
среды в их институциональном и стратегическом кон-
тексте. Разделение на эволюционные этапы является 
условным в том смысле, что можно провести парал-
лели между эволюцией концептуальной модели инно-
вационной деятельности и становлением концепции 
устойчивого развития; Helix-модель аналитически со-
провождает ход устойчивого развития. Общим при 
формировании экономико-экологических инноваций 
в деятельности парков, прежде всего, экспириенс- и 
велнес-туризма, определен инклюзивный подход. 

Ключевые слова: Helix модель, регулирование, 
экономико-экологическая инновация, рекреация, ту-
ризм. 

 
Пидоричева И. Ю. Инновационная экосистема 

Приднепровского экономического района: акторы, их ка-
чество и полнота. — С. 116. 

В последние годы интерес ученых к концепции 
инновационной экосистемы значительно повысился: 
процессы формирования инновационных экосистем 
исследуются на разных уровнях — от виртуального до 
глобального. Данная работа посвящена проблематике 
формирования инновационных экосистем на уровне 
регионов как наиболее благоприятного для осуществ-
ления инноваций.  

Среди ученых нет единого мнения относительно 
того, какие структурные элементы и отношения явля-
ются важнейшими в инновационных экосистемах, и 
каким должен быть их состав. Традиционно участни-
ков экосистемы разделяют по моделям тройной или 
четырехзвенной спирали, делая акцент на институ-
циональных секторах, а не на функциях и ролях участ-
ников. Предложено расширить перечень акторов (дей-
ствующих лиц, структурных элементов) инновацион-
ной экосистемы и объединить их в шесть секторов, в 
зависимости от выполняемых ими функций и ролей: 
предпринимательский, государственный, научно-об-
разовательный, финансового обеспечения, инфра-
структурной поддержки, общественных объединений.  

В соответствии с этим подходом, проанализиро-
вано состояние региональных инновационных экоси-
стем в областях Приднепровского экономического 
района по всем секторам акторов на предмет их пол-
ноты и качества для обеспечения целостности и дей- 
ственности экосистем. На основании анализа выяв-
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лено, что наиболее развитыми секторами акторов яв-
ляются предпринимательский и научно-образователь-
ный, но с поправкой на неравномерность их рассре-
доточения по областям района, структурную разба- 
лансированность промышленного комплекса и посте-
пенное истощение кадрового потенциала научной 
сферы. Обосновано, что эти узкие места не умень-
шают внутренних резервов областей для повышения 
инновационности и конкурентоспособности региона-
льной экономики. Такая перспективная возможность 
зависит от акторов государственного сектора, секторов 
финансового обеспечения и инфраструктурной подде-
ржки инноваций. Пока они являются наиболее крити-
чными как по количеству, так и по качеству акторов.  

Сделан акцент на исключительной роли государ-
ства в развитии инновационных экосистем, которая 
должна заключаться в создании (содействии созда-
нию) отсутствующих акторов, повышении качества 
действующих и формировании условий (макроэконо-
мических, институциональных, технологических), ко-
торые будут поддерживать каждую составляющую эко-
системы, стимулируя их взаимное усиление и сотруд-
ничество. Подчеркнуто, что украинскому государству 
нужно развивать инклюзивные институты, имплемен-
тируя формат инклюзивного инновационной поли-
тики, изменяя культуру отношений между властью и 
общественностью, закладывая в их основу принципы 
открытости, доверия и партнерства.  

Ключевые слова: инновационная экосистема, ак-
торы экосистемы, регион, инклюзивные институты, 
инклюзивное инновационная политика. 

 
Попко Е. В. Методические подходы к оценке уровня 

конкуренции на рынке молока и молочной продукции 
Украины. — С. 183. 

Конкуренция на рынке молочной продукции яв-
ляется важной предпосылкой его существования и 
развития, стимулируя операторов рынка внедрять бо-
лее эффективные способы производства, предлагать 
новые концепции и ценовые предложения, осваивать 
работу в новых сегментах. Поскольку основными про-
изводителями молока в Украине становятся сельско-
хозяйственные предприятия, крайне важным является 
правильное формирование рынка молочной продук-
ции в Украине, одним из главных условий формиро-
вания которого является высокий уровень конкурен-
ции между производителями. Существование эффек-
тивной конкуренции, которая уравновешивает инте-
ресы субъектов рыночных отношений, стимулирует 
внедрение новшеств и соревнования во всех сферах 
деятельности, является одним из основных условий 
развития экономики Украины. Такая конкуренция от-
крывает новые возможности совершенствования про-
изводства, формирует оптимальную структуру рыноч-
ного спроса и предложения, способствует оптимиза-
ции издержек производства. 

Целью статьи является оценка уровня монополи-
зации и конкуренции на рынке молока и молочной 
продукции Украины на основе индекса концентрации 
рынка, индекса Херфиндаля-Хиршмана, показателя 
дисперсии, индекса энтропии, кривой Лоренца. Рас-
пределение рыночных долей среди производителей 
молочной продукции проведено на основе показатель-
ного закона распределения, на основе которого смо-
делировано распределение более мелких производите-
лей, которые обеспечивают молочной продукцией 

45% процентов рынка Украины. Оценка уровня моно-
полизации и конкуренции молочного рынка Украины 
позволило систематизировать совокупность операто-
ров молочного рынка и дало возможность выяснить 
долю охвата ими отечественного рынка переработки 
молока и производства молочной продукции. В ходе 
исследований было выяснено, что рынок производ-
ства молочной продукции в Украине является высо-
коконкурентным, что является положительным фак-
тором для дальнейшего становления данного рынка.  

Ключевые слова: операторы рынка, рынок мо-
лока и молочной продукции, индекс концентрации 
рынка, индекс Херфиндаля-Хиршмана, показатель 
дисперсии, индекс энтропии, кривая Лоренца, пока-
зательный закон распределения. 

 
Прогнимак Е. Д. Неоиндустриальное будущее Укра-

ины: ожидания vs препятствия. — С. 16. 
Исследованы значимые черты процесса неоин- 

дустриализации во взаимосвязи с глубинными изме-
нениями в постиндустриальном обществе, которые 
обусловливают специфику этого этапа промышлен-
ного развития, однако отсутствуют в настоящее время 
в Украине. Неоиндустриализация как составляющая 
экономики знаний не сводится только к процессам 
постиндустриальных технологических трансформаций 
путем изменения секторальной структуры экономики 
и реструктуризации промышленности. Проведен ана-
лиз факторов, которые привели к появлению совер-
шенно новых процессов организационных изменений 
в постиндустриальном обществе, в котором крупно-
масштабное массовое производство и массовое рас-
пределение товаров уже не являются прогрессивными 
методами, в результате чего экономия на масштабе 
уже не является рыночным преимуществом в неоин-
дустриальной экономике. На более высокой ступени 
развития становятся все более востребованными диф-
ференцированные товары и услуги. И это многообра-
зие предложений гармонизируется многообразием 
спроса, становясь постоянным двигателем инноваци-
онного процесса в развитых экономиках, а высоко-
дифференцированная структура промышленного про-
изводства является фактором и результатом этого мно-
гообразия. Рассматриваются проблемы развития ма-
лого бизнеса, который становится важной составля- 
ющей неоиндустриальной структуры, без которой не-
возможно ее эффективное функционирование в усло-
виях сегментации рынка и фрагментации спроса. По-
дробно проанализированы статистические данные и 
индексы, которые измеряют уровень технологической 
готовности экономики страны (индекс глобальной 
конкурентоспособности, индекс сложности эконо-
мики и др.). На основе проведенного анализа выде-
лены системные проблемы и сделан вывод, что суще-
ствующая структура украинской экономики в любом 
аспекте (отраслевом, ресурсном, внешнеторговом) не 
соответствует современным требованиям неоинду-
стриального развития страны. 

Ключевые слова: неоиндустриализация, конку-
рентоспособность, постиндустриальная бизнес-среда, 
демассификация производства и потребления, индекс 
сложности экономики, малый бизнес. 

 
Пушак В. Я., Горбаль Н. И. Инновации как фак-

тор повышения конкурентоспособности Украины. —  
С. 131. 
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В условиях глобализации инновации выступают 
основным источником экономического развития. 
Учитывая это, данная публикация посвящена иссле-
дованию влияния инноваций на конкурентоспособ-
ность Украины с целью обеспечения устойчивого эко-
номического роста. На основе анализа достижений 
ученых сформулирован вывод о том, что инновацион-
ный потенциал выступает двигателем изменений и 
формирует базу для перспективного развития в конку-
рентных условиях. Проанализированы индексы, кото-
рые используются для определения уровня инноваций 
в рамках международной конкурентоспособности 
каждой страны, а также важность развития инноваци-
онной деятельности в целом. Исследованы факторы 
влияния на уровень конкурентоспособности Украины, 
в частности инновационный потенциал, как занима-
ющий низкие позиции по сравнению с другими. Со-
средоточено внимание на тех его элементах, которые 
тормозят способность к инновациям отечественных 
субъектов хозяйствования. Осуществлена классифика-
ция стран в зависимости от инновационной политики, 
что позволяет осознать важнейшие причины неравно-
мерности их инновационного развития. 

В ходе проведенного исследования установлено, 
что развитие бизнес-процессов и применение новей-
ших инновационных разработок позволяет предпри- 
ятиям определять перспективы и расширять деятель-
ность на новых рынках. Рекомендуется обратить вни-
мание на развитие инноваций и поиск новых бизнес 
решений с целью создания конкурентного потенциала 
и решения имеющихся проблем, а также достижения 
поставленных целей в рамках деятельности предпри- 
ятия и обеспечения международной конкурентоспо-
собности. Формирование и реализация эффективной 
инновационной политики позволит Украине занять 
высокие позиции в международных рейтингах конку-
рентоспособности и соответственно достичь высшего 
уровня развития, что будет способствовать возможно-
сти увеличения уровня благосостояния населения. 

Ключевые слова: инновации, конкурентоспособ-
ность, инновационный потенциал, индекс глобальной 
конкурентоспособности. 

Сидорчук О. Г., Панькова О. В. Формирование и 
обеспечение многоуровневой системы социальной безопа-
сности Украины в контексте государственного регули-
рования. — С. 138. 

Формирование и обеспечение условий безопас-
ности человека, общества и государства является важ-
ным стратегическим приоритетом государственного 
управления в Украине. Отечественная практика госу-
дарственного регулирования социально-экономиче-
скими процессами не опирается на возможности од-
новременного задействования субъектов социальной 
безопасности — человека, общества, государства для 
обеспечения социальной безопасности. Во многом это 
связано с отсутствием многоуровневой системы соци-
альной безопасности. Хотя именно такая система спо-
собна более эффективно противодействовать внеш-
ним и внутреним угрозам социальной безопасности 
страны за счет одновременного привлечения и испо-
льзования потенциалов основных субъектов. Поэтому 
целью статьи стало исследование проблем формирова-
ния и обеспечения социальной безопасности чело-
века, общества и государства в Украине как многоу-
ровневой системы, в основе которой — защищенность 

социальных интересов человека, государства и общес-
тва, что обеспечивает социально-экономическую ста-
бильность, внутреннюю устойчивость в условиях уси-
ления внешних и внутренних угроз. Авторами опреде-
лена сущность социальной безопасности как многоу-
ровневой системы с позиций системного, структурно-
функционального, субстанционального подходов; 
раскрыта взаимосвязь субъектов и объектов в системе 
социальной безопасности; оценено влияние сфер на-
циональной безопасности на достижение целей соци-
альной безопасности в Украине; а также раскрыты ос-
новные препятствия реализации многоуровневой сис-
темы социальной безопасности человека, общества и 
государства в Украине. Предложена и обоснована 
структурная модель многоуровневой системы соци-
альной безопасности через взаимосвязь социальных 
интересов человека, общества и государства. 

Ключевые слова: социальная безопасность чело-
века, государства, общества; государственное регули-
рование; многоуровневая система социальной безопа-
сности, социальные интересы. 

Соколовская Е. Н. Проблемы внешней торговли 
Украины и ее регионов в условиях глобального кризиса. — 
С. 97. 

В статье анализируются состояние и динамика 
внешней торговли Украины и ее регионов, выявлены 
негативные тенденции: непропорциональные темпы 
роста экспорта и импорта, что обусловило отрицатель-
ное сальдо баланса внешней торговли, неудовлетвори-
тельная структура экспортно-импортных операций, 
преобладание в экспорте сырьевых товаров, а в им-
порте — машин, оборудования и другой высокотехно-
логической продукции. На уровне регионов это про-
явилось в чрезмерной региональной дифференциации 
внешнеэкономической деятельности, преимуществен-
но сырьевой структуре экспорта, чрезмерной экспорт-
ной и импортной зависимости многих регионов, что 
делает уязвимой региональную экономику от ситуа-
ции на внешних рынках. Определены угрозы, возни-
кающие в сфере внешнеэкономической деятельности 
регионов в связи с экономическим кризисом, которые 
проявляются в уменьшении внешнего спроса и экс-
портной выручки, потере внешних рынков, что нане-
сет значительный ущерб экономике экспортозависи-
мых регионов. Обоснованы необходимость, условия и 
направления диверсификации и увеличения экспорт-
ного потенциала регионов путем разработки законо-
дательных, организационных и финансово-экономи-
ческих мероприятий на государственном и региональ-
ном уровнях. 

Ключевые слова: внешнеэкономическая деятель-
ность, внешняя торговля, экспорт, импорт, экспорт-
ный потенциал, регион. 

Сохнич А. Я., Якимчук А. Ю., Казаченко Л. М. 
Управление территориями, на которых расположены 
возобновляемые источники энергии. — С. 58. 

Сейчас рост цен на энергоресурсы негативно ска-
зывается не только на состоянии экономики многих 
стран мира, которые являются зависимыми от импор-
тируемых энергоносителей, но и на благосостоянии их 
граждан. Именно поэтому значительная роль принад-
лежит внедрению возобновляемых источников энер-
гии, в частности альтернативных или нетрадицион-
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ных, которые позволяют повысить уровень энергети-
ческой безопасности Украины, уменьшить стоимость 
природных энергоносителей и улучшить качество 
жизни населения. Национальные инструменты регу-
лирования развития «зеленой» энергетики, должны 
учитывать такие инновационные инструменты как 
гранты, применение торговой системы сертификатов, 
энергопаспортизацию, финансирование энергосбере-
гающих проектов на основе перфоманс-контрактинга, 
использование «зеленых» тарифов, энергетической 
сертификации, и т.д. В работе приведен эксперимен-
тальный проект организации территории c размеще-
нием ветроустановок и охранных зон. В статье рас-
смотрена методология и методические подходы к 
управлению территориями с возобновляемыми источ-
никами энергии учитывая требования ландшафта. 

Ключевые слова: ландшафт, возобновляемые ис-
точники энергии, зоны санитарной охраны, охранные 
зоны, природно-территориальный комплекс. 

 
Столяров В. Ф., Шинкарюк А. В., Островецкий 

В. В., Столярова В. В. Методологические основы фис- 
кальной децентрализации доходов в условиях становле-
ния бюджетной федерализации унитарного государ- 
ства. — С. 202. 

В статье раскрыты организационно-экономиче-
ская сущность и финансовое содержание бюджетной 
федерализации унитарного государства. Определены 
критерии финансового потенциала региона (валовой 
региональный продукт как результат финансово-эко-
номической деятельности территории) и перераспре-
деления фискальных полномочий органов власти об-
щенационального, регионального и местного уровней 
(достижение завершенности натурально-веществен-
ного и стоимостного кругооборота составляющих во-
спроизводственных процессов человеческого и соци-
ального капитала согласно задачам государственной 
политики развития). 

Систематизированы теоретические и реальные 
модели фискальной децентрализации различных ис-
следователей и конкретных стран. Обобщено пять 
концепций фискальной децентрализации с ориента-
цией на внедрение в Украине социально адекватного 
менеджмента в межбюджетном регулировании дохо-
дов и расходов. 

Приведены основные стратегические направле-
ния дальнейшего развития бюджетно-налоговой поли-
тики и главные задачи совершенствования фискаль-
ной децентрализации в условиях создания Объединен-
ных территориальных общин. 

Ключевые слова: бюджетный федерализм, фиска-
льная децентрализация, финансовая автономия, до-
ходы, расходы, трансферты, межбюджетные отноше-
ния, местное самоуправление, юрисдикции. 

 
Таранич А. В. Стратегии экономического роста 

стран в контексте глобальных вызовов развития миро-
вого хозяйства. — С. 52. 

Рассмотрены предпосылки развития мирового 
хозяйства с учетом глобальных проблем современно-
сти, которые создают препятствия к развитию стран. 
Экономические препятствия заключаются в необходи-
мости одновременного финансирования государ-
ственного долга и инновационного развития. Прове-
ден обзор неоклассической, кейнсианской, инноваци-

онной и институционалистической теорий экономи-
ческого роста стран, предоставлена сравнительная ха-
рактеристика концепций нулевого, устойчивого, но-
осферного, инновационного и инклюзивного эконо-
мического роста. 

Определено, что применение различных подхо-
дов к результатам экономического роста стран имеет 
значение в контексте политических и экономических 
сдвигов, когда правительственная политика форми-
рует ожидаемые результаты в основных направлениях: 
экономическом, инновационном, социальном, эколо-
гическом. Она должна обеспечивать переход для всех 
стран к индустриальным и постиндустриальным ста-
диям развития, с формированием такого постинду-
стриального общества, которое не имеет существен-
ного разрыва между бедными и богатыми слоями 
населения. 

Целью работы является обзор теоретико-методо-
логических положений по разработке стратегий эко-
номического роста стран с транзитивной и развитой 
экономикой и их применения с учетом глобальных 
вызовов развития мирового хозяйства. 

Определено, что разработка стратегий экономи-
ческого роста стран требует взвешенного подхода с 
точки зрения ожидаемых результатов и имеющихся 
ресурсов. Страны с различными уровнями экономиче-
ского развития требуют применения различных стра-
тегий, но с ростом уровня развития стран интенсив-
ность стратегий снижается, акценты смещаются от 
развития промышленности к повышению уровня за-
нятости и качества жизни населения, развития граж-
данского общества, социальной и экологической от-
ветственности. 

В качестве актуального вызова рыночной эконо-
мики должен быть поиск и построение эффективных 
методов взаимодействия правительственных структур 
с корпоративным сектором экономики, чтобы напра-
вить усилия большого бизнеса на решение вопросов 
социально-экологического развития страны в режиме 
диалога и государственно-частного партнерства. 

Эволюция стратегий роста стран опиралась на 
экономическую, экологическую, социальную, иннова-
ционно-технологическую составляющие, которые со-
здавали положительный эффект развития стран. 
Практика их применения различными странами пока-
зала, что на разных этапах развития каждая составля-
ющая создает желаемый эффект, когда страны выби-
рают различные варианты в качестве переходных, и 
переходят к развитию стратегии инклюзивного роста. 
Для развитых стран мира стратегия инклюзивного  
роста имеет дополняющий, результирующий характер, 
что усиливает действие базовой стратегии (для стран 
ЕС) устойчивого или инновационного роста (для 
США, Индии, КНР). 

Национальная стратегия инклюзивного роста 
должна опираться на базовые принципы паритетности 
экономических возможностей по доступу рыночных 
субъектов к ресурсам и рынкам сбыта; на равенство в 
политической, законодательной, антимонопольной, 
налоговой политике; на внедрение целенаправленной 
правительственной политики на рынке труда (достой-
ный труд, продуктивная занятость, качество жизни 
населения) и взаимодействия между бизнесом, прави-
тельством, профсоюзами, наемными работниками и 
населением в целом относительно равномерного рас- 
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пределения национального дохода и сокращения раз-
рывов между бедными и богатыми слоями населения. 

Определено, что инклюзивную экономику можно 
сопоставить с концепцией государственно-частного 
партнерства, с той разницей, что второе направлено 
на проведение диалога и коллаборации в социальных 
проектах предпринимательского и корпоративного 
секторов экономики, а первое предусматривает пря-
мые привлечения широких слоев населения к соци-
альным инициативам. 

Для таких стран с транзитивной экономикой, как 
Украина, формирование стратегий экономического 
роста инклюзивного типа должно происходить после 
решения задач по построению самодостаточной инду-
стриально-аграрной экономики, которые будут иметь 
характер постиндустриального развития. 

Ключевые слова: стратегии экономического  
роста стран, глобальные вызовы развития мирового 
хозяйства, нулевой рост, устойчивый рост, ноосфер-
ный рост, инновационный рост, инклюзивный рост, 
правительственная политика. 

Шелеметьева Т. В., Зайцева В. Н. Оценка соци-
ально-экономического развития туризма в Украине как 
важное направление эффективности управления. — 
С. 103. 

В статье обоснована необходимость оценки соци-
ально-экономического развития туризма в Украине 
как важного направления эффективности управления. 
Сегодня, для того чтобы успешно планировать и раз-
вивать туризм в регионе, а также управлять его разви-
тием, следует иметь четкое представление о соци-
ально-экономическом значении туризма. Положи-
тельный эффект развития туризма на экономику реги-
она создается только в том случае, когда туризм в ре-
гионе развивается всесторонне. 

Отмечено, что в экономике существует множе-
ство различных показателей оценки эффективности 
туристической сферы, которые делят на глобальные 
(на уровне экономики государства, региона) и локаль-
ные (для предприятий и их подразделений). Важней-
шим показателем экономической эффективности, от-
ражающим конечные финансовые результаты деятель-
ности туристического предприятия, является показа-
тель рентабельности. Расчет количественных показа-
телей туристической деятельности в регионе предпо-
лагает расчет и анализ показателей отдельно по каж-
дому городу. Совокупный вклад туризма в экономику 
региона включает как прямой, так и косвенный вклад. 
Прямое влияние туризма на экономику региона — это 
результат расходов туриста на покупку услуг и товаров 
туризма. Косвенный вклад туризма в экономику реги-
она проявляется в эффекте повторения затрат ту- 

ристов на покупку услуг и товаров в определенное 
время, и в определенном месте. 

Исследована общая концепция социально-эко-
номической оценки развития туризма крупного ту- 
ристического центра (региона). Отмечено, что сравни-
тельную оценку эффективности развития туризма сле-
дует проводить с учетом влияния его на экономику го-
рода (региона). Концепция предлагает в качестве кри-
терия эффективности развития туризма принять при-
быль, получаемую социально-экономической сферой 
региона (города) от туристической деятельности. 

Обосновано, что развитие человеческих ресур-
сов — это важнейший элемент устойчивого развития 
туризма, а также региона и общества в целом. Устой-
чивое развитие туризма в конечном итоге приводит к 
устойчивому развитию всей территории, при этом осу-
ществляя охрану природы, культуры, социальное и 
экономическое развитие. 

Отмечено, что развитие сферы туристических 
услуг, человеческих ресурсов в туристической отрасли 
является важным фактором планирования и развития 
человеческих ресурсов региона и страны в целом. Рас-
смотрены этапы концептуальной модели планирова-
ния и развития человеческих ресурсов в туризме. От-
мечено, что существующие показатели эффективности 
развития сферы туристических услуг в незначительной 
степени отражают социальную эффективность разви-
тия туризма, а также не учитывают уровень развития 
человеческих ресурсов данной отрасли. 

Предложена методика оценки развития туризма, 
ориентированная на концептуальную модель плани-
рования и развития человеческих ресурсов в туризме, 
путем введения агрегированного показателя — индекса 
развития человеческих ресурсов туризма. С целью 
ориентации на практическую применимость данного 
подхода индекс развития человеческих ресурсов в ту-
ризме можно рассчитать на основе следующих инди-
каторов: стаж (опыт) работы в туризме; количество ра-
ботников в туризме, которые имеют высшее специаль-
ное образование; количество работников в туризме с 
высшим образованием; доходы работников, занятых в 
туризме. Методика предоставила возможность сделать 
выводы и разработать рекомендации по усилению 
стандартов качества подготовки квалифицированных 
работников гостиниц и туристических фирм как важ-
ной оперативной цели стратегического направления 
развития туризма «создание атмосферы гостеприим-
ства, повышения качества муниципальных и коммер-
ческих услуг». 

Ключевые слова: оценка, показатели, эффект, со-
циально-экономическое развитие, человеческий ре-
сурс, туризм. 
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Amosha O., Nikiforova V. The place and the role of 

Ukraine's steel industry on the global steel market in 2013-
2018. — Р. 27. 

In the paper studied dynamics of the place and the 
role of Ukraine’s steel industry on the global steel market 
in 2013-2018. It is defined that against the background of 
the emergence of new leading countries in the steel pro-
duction, the general unfavorable situation on the global 
steel market and military operations on the Donbass a de-
crease of steel production, consumption, export and import 
of metal products in Ukraine are observed. It is revealed 
that the assortment of manufactured and exported products 
is non-competitive. As a result, there are a further decrease 
of the country’s share in global indicators and an increase 
of domestic steel industry’s dependence of the global con-
juncture. 

Keywords: steel industry, global steel market, produc-
tion, consumption, assortment, exports-imports of steel 
products, place and role of Ukraine. 

 
Antonyuk V. Health in the System of Factors of the For-

mation of Ukraine's Labor Potential. — Р. 154. 
The article covers socio-economic aspects of health 

of the working population as the basis of the country's la-
bour potential formation. Analysis of the State of health of 
the working population is revealed, that half of the able-
bodied has certain diseases, and the prevalence of diseases 
grows. Special attention paid to dangerous conditions of 
work and industrial injuries. Systematized health risks for 
the employed population and the conditions for solving the 

Keywords: work potential, working population, 
health, diseases, dangerous working conditions, injuries. 

 
Boreiko V. How to Prevent Deep Recession of the Na-

tional Economy. — Р. 6. 
The article reveals that the global and national eco- 

nomies are developing cyclically, so Ukraine needs to pre-
pare in advance for the financial and economic crises that 
are inevitable. It was determined that the current recession 
of the national economy will be intensified by problems 
associated with the spread of coronavirus disease into the 
country and the introduction of quarantine in this regard. It 
is proposed that state authorities introduce a set of proactive 
measures to prevent a recurrence of the crisis of 2008—
2009. It is grounded that the state’s actions to reduce the 
tax and social burden, preserve jobs and attract new invest-
ments will help minimize the effects of the crisis and, to-
gether with a balanced financial policy of enterprises, will 
allow Ukraine to limit financial and economic shocks and 
prevent a deep recession. 

Keywords: national economy, financial crisis, reces-
sion, quarantine, tax burden, jobs, discount rate. 

 
Bugayko D., Kharazishvili Y. Theoretical Foundations 

of the Aviation Industry Strategic Safety Management in the 
Context of Ensuring Sustainable Development of the National 
Economy. — Р. 166. 

The aviation industry is an open type system, which 
is affected by a wide range of technical, natural, human 
and economic threats. In the same time, aviation is a ge- 
nerator of significant environmental threats. Therefore, we 
cannot imagine the aviation industry aside from seeking 
answers to contemporary global challenges. The aim of the 

article is to determine the theoretical foundations of stra-
tegic safety management of the aviation industry in order 
to develop effective tools for ensuring sustainable develop-
ment of the national economy. Aviation safety is an im-
portant component of the concept of general national se-
curity, personal security, public safety and transport safety 
against external and internal threats. For strategic safety 
management of the aviation industry in the context of sus-
tainable development of the national economy, a structural 
and functional scheme of an integrated threat identification 
and neutralization system, proactive risk management in 
solving the problems of ensuring aviation safety, safe con-
nection of people and business and environmental safety 
has been developed. To identify and strategize the safety 
level of the aviation industry, timely identify and neutralize 
threats and manage risks, the modern methodology of the 
IES of the National Academy of Sciences of Ukraine is 
chosen. Methodology is based on the applied theory of sys-
tems, control theory, economic cybernetics and allows you 
to obtain the dynamics of integral indices of the aviation 
industry safety components, which can serve the best indi-
cator of the effectiveness of safety measures. Instead of 
classical forecasting methods for strategic scenarios of the 
aviation industry, using the principle of “the past determines 
the future”, it is proposed to use adaptive methods of re- 
gulating control theory based on the principles of “the fu-
ture is determined by the path to the future”. 

Keywords: aviation industry, strategic management, 
flight safety, sustainable development, national economy, 
threats, risks. 

 
Deich M. Decentralization in Ukraine: Problems, Ways 

to Solve them. — Р. 66. 
Decentralization that began in 2014 had positively to 

influence on economic development of country, cor- 
responding reforms — to envisage the redistribution of ple-
nary powers and functions between a center and local  
authorities, change of administrative-territorial device. But 
all questions are decided not, but some are even not clearly 
regulated, that is why this problem is actual, needs certain 
researches and stipulates the necessity of development and 
introduction of urgent anti-crisis events, including cor- 
responding suggestions in relation to continuation of de-
centralization of power taking into account world experi-
ence. There are certain problems that brake decentraliza-
tion. In particular, the actual is remained by a skilled prob-
lem, also extremely need to modernisation of industry of 
country in the conditions of decentralization of power. De-
centralization of public management remains actual in  
Europe and to this time. Lately the reforms sent to the 
further redistribution of state plenary powers in already de-
centralizing countries are conducted in European Union. 
Europe now balances between decentralization and recen-
tralization. In recent year scientists began to pay attention 
organization of public power in the countries of Asia, es-
pecially in those countries that showed successes with the 
economic development. A basic accent in alteration of 
economy of these countries was done not on decentraliza-
tion of power, but on: industrialization on the basis of the 
newest scientific and technical achievements with an ori-
entation to the foreign market, general availability and high 



ABSTRACTS 
 

 

 
 

250 ВІСНИК ЕКОНОМІЧНОЇ НАУКИ УКРАЇНИ 

level of education in a country and maximal use of foreign 
capital.  

Ukraine on the second stage of decentralization needs 
to take into account not only experience of Europe but also 
countries of Asia, also it follows to define optimal distribu-
tion of plenary powers between the branches of power for 
maximally effective work of organs of local self-government 
in relation to socio-economic development of territories. 
Local and regional authorities must be attracted in the pro-
cess of making decision as an equal in rights partner for the 
achievement of consensus and providing of quality standard 
of living of their habitants.  

Keywords: decentralization, public management, ple-
nary powers, organs of local self-government. 

 

Diatlova V., Polozhentseva K. Foreign Economic Ac-
tivities of Ukraine: Regional Features, Trends and Directions 
for Development. — Р. 73. 

The article scientifically substantiates modern peculi-
arities and trends in the field of foreign economic activity 
of economic regions of Ukraine according to the main in-
dicators. It has been established that most economic re-
gions are export-oriented. However, the export potential is 
not fully realized - at present, not a single region has 
reached the base level of 2013 in terms of absolute growth 
in both export and import. The analysis of the commodity 
structure of exports and imports according to the interna-
tional classification. It has been proven that the export of 
most regions is dominated by commodities with low added 
value, as well as labour-intensive and resource-intensive, 
and finished goods dominate in import. Instruments of the 
mechanism of economic development are proposed for re-
storing the status of Ukraine as an export-oriented state. 

Keywords: foreign economic activity, regional peculi-
arities, trends in export and import, instruments of the 
mechanism of economic development. 

 
Gritsenko S., Volosjachyk M. Using of the Investment 

Marketing in the Formation of the Diversified Supply Chain 
Enterprises in the Realm of Clinical Research in Ukraine. — 
Р. 160. 

Using of the investment marketing in the formation 
of the diversified supply chain enterprises in the realm of 
clinical research in Ukraine contributes to solving the prob-
lem of capital attraction. 

The diversified supply chain provides an opportunity 
to compensate for the decline in market share of some 
pharmaceuticals by the increase in others. Thus diversified 
supply chain enterprises are more resilient and competitive, 
than highly specialized. The diversified supply chains have 
the opportunity, using the investment marketing tools to 
transfer capital to the most profitable industries. The use of 
marketing strategies can greatly enhance the effectiveness 
of efforts to attract capital to the diversified supply chains 
and able to ensure high ratio of profitability and risk for 
investors and lenders. 

The purpose of the article is to justify the need to 
introduce modern technologies and marketing and logistics 
tools for clinical investment attraction research and ensur-
ing the necessary quality and efficiency. 

In this article proposes the ways of increasing the 
competitiveness of Ukraine in research and developments 
on the global pharmaceutical scene. Using of the invest-
ment marketing in the formation of the diversified supply 
chain enterprises in the realm of clinical research in 
Ukraine was substantiated. Clinical marketing logistics de- 

velopment opportunities in Ukraine were revealed. Fea-
tures of innovations of logistics companies in medicine 
have been identified, that form of supply chain. The prin- 
ciples and the factors for investment decision-making were 
presented.  

Using of the investment marketing in the formation 
of the diversified supply chain enterprises in the realm of 
clinical research in Ukraine can significantly improve the 
efficiency of efforts to attract capital. The investment mar-
keting allows for a demanding approach to identifying the 
best suppliers of capital and providing them with an incen-
tive in the form of a higher ratio of profitability to risk. 

Keywords: investment marketing, supply chain, me- 
dicines, clinical research, diversification. 

 
Hutsaliuk O. The Development of State Regulation of 

Economic Relations in Field of Bankruptcy in Ukraine. —  
Р. 188. 

The article deals with the main stages of becoming a 
bankruptcy institute in Ukraine as a mechanism for regu-
lating a market economy, examines the development of 
state regulation of economic relations in the field of bank-
ruptcy in Ukraine, and presents problems and proposals for 
their solution. The bankruptcy procedure is distinguished 
and the national aspects of bankruptcy are emphasized. 
The problems of applying bankruptcy law have been iden-
tified. Gaps in national legislation have been identified. 
The approaches that were identified to identify the goals of 
the bankruptcy procedure are analyzed and the causes of 
bankruptcy of domestic enterprises are presented. 

Ukraine, as a country aimed at building a market 
economy, must have an effective bankruptcy institution. 
The goals of such an institute are to restore the debtor’s 
solvency and to preserve the business entity. For this pur-
pose it is necessary to improve the normative-legal me- 
chanism of the institute, which would take into account 
the state of the modern economy, the level of social deve- 
lopment, the historical way of life of the people and set the 
goal of achieving not private interest, but the general 
goal — restoring the solvency of the debtor. 

Bankruptcy means liquidation, sale of property assets 
of the debtor in order to satisfy the claims of creditors. 
Liquidation is an extreme measure applied to the debtor if 
the debtor’s financial recovery measures did not bring a 
positive result. That is, bankruptcy law has two goals: re-
storing the solvency of the debtor, and in the event that 
such a restoration is impossible, satisfying the creditors’ 
claims in the most equitable way. 

Keywords: bankruptcy, bankruptcy institute, insol-
vency, regulator, market economy. 

 
Kolosov A. Structural and Economic Aspects of the 

Donbass Reintegration Strategy. — Р. 79. 
An attempt is been made to present the structure of 

the Donbass reintegration strategy in the form of three in-
terrelated processes: the development of controlled territo-
ries, the settlement of the armed conflict and the reinte-
gration of certain regions of Donetsk and Lugansk regions. 
The stages of these processes are determined, intercon-
nected by the logic of a politico-diplomatic settlement of 
the armed conflict in the Donbass. In the article is been 
proposed the structuring of the controlled territories of 
Donbass into four subregions, which differ in the specificity 
of their own development problems. According to the lo- 
gical sequence and content of the implementation of the 
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stages, each of them is determined by a list of acute prob-
lems, tasks and the results of their solution in order to so-
cio-economic development of the region and improve the 
humanitarian living conditions of its residents. The prin- 
ciple of the formation of options for fulfilling the tasks of 
the stages should been taken into account in developing 
scenarios of the Donbass reintegration process is shown. 
The adoption of the proposed approach by the developers 
of the State Strategy for the Reintegration of Donbass 
would help to determine the tasks of immediate structural 
and economic transformations that are relevant already at 
the existing stage of the armed conflict. Certain acute nodes 
of the structural and economic problems of the controlled 
territory of Donbass can been used as proposals for the 
terms of reference for the development of the state strate-
gies for the economic recovery of controlled territories and 
the reintegration of Donbass as a whole. 

Keywords: Donbass, armed conflict, controlled terri-
tories, ORDLO, reintegration, strategy, economic aspects. 

 
Lіashenko V., Petrova I. Strategies in the System of 

Public Administration: Current Challenges and Scientific and 
Expert Platforms. — Р. 86. 

Proposals to strengthen the role of regional and terri-
torial development strategy at the national level, at the re-
gional and community level in the context of globalization 
and European integration are substantiated. The manage-
ment system of the new state regional policy is analyzed. It 
was found that the process of strategizing is multidimen-
sional and multidimensional, and also requires the for-
mation of appropriate vertical and horizontal levels as an 
independent branch of government. It is proposed to form 
scientific and expert platforms of strategy as a network 
structure with the participation of government, business 
structures and the expert community from the national to 
local levels. Scientific and expert platforms of strategy in 
the system of strategic planning of socio-economic deve- 
lopment of the country, macro-region, region, city, district 
and united territorial communities are considered. In order 
to form effective development institutions and monitor 
their functioning, it is proposed to form corporations of 
advanced development of macroregions (economic dis-
tricts), corporations of advanced development of regions, 
corporations of advanced development of the city and 
united territorial communities. It is revealed that for the 
long-term horizon of forecasting and planning it is expedi-
ent to rely on the cyclic theory of "long waves" M.D. Kon-
dratiev (25-30 years, this is 1/2 of the long wave of Kon-
dratiev). The 25-30-year long-term planning directive re-
quires the addition of medium-term (5-7 years) and short-
term (2-3 years) planning tools. At all levels, it is advisable 
to develop short-term 2-3-year programs with specific 
sources of funding for program activities to address the 
most complex problems of regional development. The basis 
of short-term (2-3-year) programs should be projects based 
on international-public-private partnership. It is noted that 
the implementation of specific measures should be carried 
out on the basis of program-project approach. 

Keywords: strategizing, strategist, public administra-
tion, scientific and expert platforms, strategic planning, in-
ternational-public-private partnership, corporations of ad-
vanced development. 

 
Lishchynskyy I. Cities and the Policy of Territorial 

Cohesion in the EU. — Р. 46. 

The paper reveals the main instruments for ensuring 
the cooperative functioning of cities and surrounding re-
gions in the context of territorial cohesion policy in the 
European Union. It was noted that the policy of territorial 
cohesion resonates primarily with the practical implemen-
tation of the concept of "functional urban areas". Cur-
rently, such functional urban areas often transcend national 
borders, necessitating the implementation of cross-border 
administration. In addition, considerable attention is paid 
to the implementation of Integrated Sustainable Develop-
ment Strategies, which began to be implemented at the 
pan-European level in the framework of Cohesion Policy 
for 2014-2020 as part of the overall transformation of po-
litical ideology and practice in favour of a place-based ap-
proach. 

It was noted that the “EU Urban Agenda” was 
launched in 2016 with the aim of achieving “better regula-
tion”, “better funding” and “better knowledge” by cities, 
as well as to reach the compliance with the UN Sustainable 
Development Goals till 2030, in particular in the direction 
of inclusiveness, security, reconstruction and sustainable 
urban development. At the same time, it was noted that the 
priorities, themes and interdisciplinary aspects of the EU 
Urban Agenda were developed taking into account the pri-
orities of the EU 2020 Strategy for smart, sustainable and 
inclusive growth. 

Keywords: urban development, territorial cohesion 
policy, place-based approach, functional urban areas, 
cross-border urban areas, Integrated Sustainable Develop-
ment Strategies, regional policy, EU Urban Agenda. 

 
Mikhno I., Koval V., Navolokina A. Social Security 

Risk Management as a Factor in the Sustainable Development 
of the Industrial Economy. — Р. 148. 

The current conditions of instability and the need for 
constant adjustment of economic development strategies 
have led to an increase in the likelihood of unpredictable 
results that can adversely affect the enterprise. In this re-
gard, situations arise that can cause losses and create un-
foreseen dangers. The social sphere, constitutes the coun-
try's labor potential in Ukraine, is one of the least protected 
and prone to risk. Activities to ensure social security is an 
element of a complex system - state policy as a whole and 
its segment such as ensuring national security, involves the 
development of measures and the implementation of ac-
tions aimed at ensuring and protecting the rights of indi-
viduals and social groups. The article analyzes the possible 
risks in the heavy industry that may violate social security, 
gives recommendations, quantitative methods for calcu- 
lating risks. The current problems in industry (low mobility 
and the high cost of changing technology) and the influ-
ence of external and internal factors that increase the like-
lihood of negative and emergency situations on effective 
economic indicators are considered. The current state of 
social security in Ukraine is analyzed and incentives for the 
development and implementation of safer technological 
systems and risk reduction in the industry are identified. 

It is revealed that attracting investment in the indus-
try, which will increase the product line, improve product 
quality and working conditions, transparent use of funds 
can significantly reduce the risks of changing technologies 
and cheaper products, and an increase in wages and social 
guarantees will positively affect the preservation of labor 
potential countries. 

Keywords: risk management, risk, labor potential, so-
cial security, industrial economics. 
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Osadcha N., Dziuba S., Lashin P. Expor Potential of 
Dnepropetrovsk Region: Development Priorities (on the Ex-
ample of Asian Countries). — Р. 36. 

The article analyzes the tools of market diversifica-
tion. The situation of development of export activity of 
Ukraine in the conditions of pandemic is investigated. The 
main threats to foreign economic activity have been iden-
tified. 

The necessity to create a mechanism for diversifica-
tion of export potential of Dnipropetrovsk region in the 
conditions of economic and political crisis of Ukraine is 
substantiated. The article analyzes the problems and pro-
spects of development of export potential of Dnipro- 
petrovsk region. One of the main trends in the export ac-
tivity of the region is the increasing role of European coun-
tries as a trading partner, which was due, among other rea-
sons, to the Association Agreement with the EU and the 
diversification of energy sources. A problematic aspect of 
export promotion is the lack of knowledge of WTO rules 
and conditions for entrepreneurs. 

The tendencies of export of the Dnipropetrovsk re-
gion during the pandemic and the possibility of mixed in-
fluence of Russia and cooperation with China have been 
investigated. 

There is no legislatively substantiated mechanism of 
interaction between the state and industry NGOs in 
Ukraine. Some efforts by the state to build a mechanism 
of power-business dialogue are not consistent. To promote 
these processes, structures were needed that could clearly 
state to the authorities their current requirements and de-
fend the interests of their industries by all constitutionally 
possible means, that is, could position themselves and de-
fend their interests in the state bodies of the executive 
power. 

The possibility of diversification of markets and in-
tensification of promotion of goods to the markets of Asia 
is investigated. 

Keywords: export potential, export, import, Asian 
countries, export climate, action program. 

Paderin I., Zhadko K., Goryaschenko Y. Economics of 
Investment Processes at the Enterprise. — Р. 192. 

In the article it is proved that for Ukraine the priority 
should be investments in the development of high-tech and 
high-tech industries. It is noted that in conditions of sus-
tainable development, the quality of investments should be 
considered not only as an indicator characterizing the de-
gree of return on investment in a particular investment seg-
ment and object, but also characterizing the degree of so-
cial and environmental efficiency. The overall dynamics of 
the volume of investments in industry in 2010-2018 is 
analyzed. A clear tendency has been revealed in the growth 
of investment in industry in cost terms for the analyzed 
period for all types of industrial activity: mining and quar-
rying, processing industry, supply of electricity, gas, steam 
and air conditioning and water supply. Concrete examples 
of the development of effective capital investments are 
given on the example of ArcelorMittal Kryvyi Rih PJSC, 
Azovstal Iron and Steel Works of the Metinvest Group, 
and Innovation Forpost Industrial Park. 

Keywords: investments, investment process, industrial 
enterprises, capital investments, investment quality. 

Petrushenko M. Evolution of Innovative Quintuple He-
lix Model for the Example of Industrial and Natural Parks in 
Ukraine. — Р. 109. 

Sustainable development is not possible without con-
tinuous improvement of economic, social and ecological 
activities through innovation modeling. The purpose of the 
article is to substantiate the economic and ecological inno-
vation activity of industrial and natural parks based on He-
lix-modeling in its evolutionary context. Within the pro-
posed conceptual approach the role of regulation in the 
modeling of innovation activity in the context of sustain- 
able development is revealed: the combination of state, 
market and social regulation is the key to formulating ef-
fective policies to achieve the Sustainable Development 
Goals, namely through: the formation of frameworks and 
the minimum necessary control over the observance of the 
rules of behavior in the market of innovative goods and 
services. Particular attention is paid to the projection of 
Helix modeling into the plane of park activity in its evolu-
tionary context: Triplex Helix → Quadruple Helix → Quin-
tuple Helix. The evolution of Helix-modeling can be in the 
opposite direction: on the one hand, it is advisable to com-
bine the experience of environmental management (ecolo-
gization of industrial parks), and, on the other, to attract 
investment in the economy of environmental management 
(economization of natural parks) in the implementation 
Sustainable Development Goals 2030. The division into 
evolutionary stages is conditional in the sense that parallels 
can be drawn between the evolution of the conceptual 
model of innovation and the conception of sustainable de-
velopment; Helix-model analytically accompanies the 
course of sustainable development. The inclusive approach 
has been defined as a common in the formation of eco-
nomic and ecological innovations in the activities of parks, 
first of all, experience and wellness tourism. 

Keywords: Helix model, regulation, economic and 
environmental innovation, recreation, tourism. 

Pidorycheva I. Innovation Ecosystem of Pridneprovsky 
Economic Region: Actors, their Quality and Completeness. — 
Р. 116. 

In recent years, interest in the concept of innovation 
ecosystem has increased significantly in the scientific com-
munity: formation processes of innovation ecosystems are 
exploring at different levels — from virtual to global. This 
study is devoted to the issues of innovation ecosystems for-
mation at the regional level as the most favorable for inno-
vations.  

There is no unanimity among scientists as to whether 
what structural elements and relationships are essential in 
innovation ecosystems, and what their composition should 
be. Traditionally, ecosystem actors are divided into Triple 
Helix or Quadruple Helix models by focusing on institu-
tional sectors, rather than on the functions and roles of 
actors. To expand the range of innovation ecosystem actors 
(structural element) and combine them into six sectors, ac-
cording to the functions and roles performed has been pro-
posed, namely: entrepreneurial, government, scientific- 
educational, financial support, infrastructural support, 
public associations. 

Under this approach, the state of the regional inno-
vation ecosystems across all sector actors in the 
Pridneprovsky economic region has been analyzed in order 
to determine their completeness and quality to ensure the 
integrity and efficiency of ecosystems. Based on the analy-
sis, it has been revealed that the most developed sector ac-
tors are entrepreneurial and scientific-educational, with ad-
justments for their uneven diffusion across the regions, 
structural imbalance of the industrial complex and the 
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gradual depletion of the human resources of the scientific 
sphere. It has been predicted these bottlenecks do not re-
duce the internal reserves of the regions in order to increase 
the innovativeness and competitiveness of the regional 
economy. In doing so, such a promising opportunity de-
pends largely on actors in the public sector, financial sup-
port sector, and infrastructure support sector. While they 
are the most critical in terms of both quantity and quality 
of actors.  

Emphasis has been given on the exceptional role of 
the government in innovation ecosystems development, 
which should consist in creating (promoting the creation) 
of absent actors, improving the quality of existing and es-
tablishing conditions (macroeconomic, institutional, tech-
nological) that will support each component of the ecosys-
tems, stimulating their mutual strengthening and coopera-
tion. It has been emphasized that the Ukrainian state needs 
to develop inclusive institutions, implementing the format 
of inclusive innovation policy, changing the culture of re-
lations between the government and the public, laying in 
their basis the principles of openness, trust, and partner-
ship.  

Keywords: innovation ecosystem, ecosystem actors, 
region, inclusive institutions, inclusive innovation policy. 

 
Popko O. Methodical Approaches to the Evaluation of 

the Competition Level of the Milk and Milk Products of 
Ukraine. — Р. 183. 

Competition in the market of dairy products is an im-
portant requirement for its existence and development, 
forcing market operators to introduce more efficient pro-
duction methods, to offer new concepts and cost proposals, 
to start working in new segments. Since the main milk pro-
ducers in Ukraine are agricultural enterprises is extremely 
important is the proper formation of the market of dairy 
products in Ukraine, one of the main conditions of for-
mation of which is the high level of competition between 
manufacturers. The existence of effective competition that 
balances the interests of subjects of market relations, sti- 
mulate innovation and competition in all spheres of acti- 
vities, is one of the main conditions of development of 
economy of Ukraine. This competition opens up new op-
portunities for production improvement and develops the 
optimal structure of market supply and demand contributes 
to the optimization of production costs. 

The aim of this article is to assess the level of mono- 
polization and competition in the market of milk and dairy 
products of Ukraine based on the index of market concen-
tration, the Herfindahl-Hirschman index, a measure of dis-
persion, index of entropy, the Lorenz curve. The distribu-
tion of market shares among producers of dairy products 
was carried out based on exponential distribution law, on 
the basis of which the simulated distribution of smaller pro-
ducers, which provide dairy products 45% percent of the 
market of Ukraine. Assessment of the level of monopoliza-
tion and competition of the dairy market of Ukraine has 
allowed systematizing a set of operators of the dairy market 
and gave an opportunity to find out the percentage of co- 
verage of the domestic market of processing of milk and 
production of dairy products. During the research, it was 
found that the market of dairy production in Ukraine is 
highly competitive that is a positive factor for further de-
velopment of this market. 

Keywords: market operators, milk and milk products 
market, market concentration index, Herfindahl-Hirsch-
man index, variance indices, entropy index, Lorentz curve. 

Prognymak O. Neo-Industrial Future of Ukraine: Ex-
pectations vs Obstacles. — Р. 16. 

The significant features of the process of neo-indus-
trialization are studied in conjunction with the profound 
changes in the post-industrial society, which determine the 
specifics of this stage of industrial development. however, 
are currently absent in Ukraine. Neo-industrialization, as 
a component of the knowledge economy, is not limited 
only to the processes of post-industrial technological trans-
formations by changing the sectoral structure of the eco- 
nomy and industrial restructuring. The analysis of factors 
that led to the emergence of completely new processes of 
organizational change in the post-industrial society, in 
which large-scale mass production and mass distribution of 
goods are no longer progressive methods, as a result, eco- 
nomies of scale are no longer a market advantage in a neo-
industrial economy. At a higher stage of development, dif-
ferentiated goods and services are becoming increasingly 
demanded. And this diversity of offers is harmonized by the 
diversity of demand and is a constant engine of the inno-
vation process in developed economies, and highly-differ-
entiated structure of industrial production is a factor and 
the result of this diversity. The problems of small business 
development, which is becoming an important component 
of the neo-industrial structure, without its effective func-
tioning in the conditions of market segmentation and de-
mand fragmentation are considered, are examined. Statis-
tical data and indices that measure the level of technolo- 
gical readiness of the country's economy (global competi-
tiveness index, economic complexity index, etc.) are ana-
lyzed in detail. Based on the analysis, systemic problems 
are identified and the conclusion is made that the existing 
structure of the Ukrainian economy in any aspect (indus-
try, resource, foreign trade) does not meet the modern re-
quirements of the country's neo-industrial development. 

Keywords: neo-industrialization, competitiveness, 
post-industrial business environment, demassification of 
production and consumption, economic complexity index, 
small business. 

 
Pushak V. Ya., Horbal N. I. Innovations as a Factor 

Increasing the Competitiveness of Ukraine. — Р. 131. 
In the conditions of globalization innovation is the 

main source of economic development. In view of this, this 
publication is dedicated to exploring the impact of innova-
tion on the competitiveness of Ukraine in order to ensure 
sustainable economic growth. On the basis of the analysis 
of achievements of scientists, it is concluded that the inno-
vation potential is a driving force for change and forms the 
basis for perspective development in competitive condi-
tions. The indexes that are used to determine the level of 
innovation within the international competitiveness of each 
country and the importance of development of innovation 
in general are analyzed. The factors of influence on the 
level of competitiveness of Ukraine, in particular the inno-
vation potential, as one that occupies the lowest positions, 
are investigated. The focus is on those elements that hinder 
the ability of innovation of domestic businesses. The clas-
sification of countries according to the innovation policy, 
which allows to understand the main reasons for the une-
venness of their innovative development, has been made.  

During the conducted research it has been clarified 
that the development of business processes and the use of 
innovative innovations allow businesses to identify pro-
spects and expand the activity in new markets. It is recom-
mended to pay attention to the development of innovations 
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and the search for new business solutions in order to create 
competitive potential and solve the existing problems, as 
well as to achieve the set goals within the framework of the 
enterprise activity and ensure international competitive-
ness. Formation and implementation of the effective inno-
vation policy will allow Ukraine to occupy a higher posi-
tion in the international competitiveness ratings and, ac-
cordingly, achieve a higher level of development, which 
will help to increase the level of well-being of the popula-
tion. 

Keywords: innovation, competitiveness, innovation 
potential, global competitiveness index. 

 
Shelemetieva T., Zaitseva V. Assessment of Socio-Eco-

nomic Development of Tourism in Ukraine as Important to 
Management Effectiveness. — Р. 103. 

The article substantiates the need to evaluate the so-
cio-economic development of tourism in Ukraine as an 
important area of management effectiveness. Today, in or-
der to successfully plan and develop tourism in the region, 
as well as to manage its development, it is necessary to have 
a clear understanding of the socio-economic importance of 
tourism. The positive effect of tourism development on the 
economy of the region is created only if tourism in the 
region develops comprehensively. 

It is noted that in the economy there are many dif-
ferent indicators of evaluation of the efficiency of the tou- 
rism sector, which are divided into: global (at the level of 
economy of the state, region) and local (for enterprises and 
their departments). The most important indicator of eco-
nomic efficiency, which reflects the final financial results 
of the tourism enterprise is the profitability indicator. The 
calculation of quantitative indicators of tourist activity in 
the region provides for the calculation and analysis of in-
dicators separately for each city. The aggregate contribu-
tion of tourism to the region's economy includes both di-
rect and indirect contribution. The direct impact of tourism 
on the economy of the region is the result of the tourist's 
spending on the purchase of tourism services and goods. 
The indirect contribution of tourism to the economy of the 
region is manifested in the effect of repeating the cost of 
tourists to buy services and goods at a certain time and 
place. 

The general concept of socio-economic assessment of 
tourism development of a large tourist center (region) is 
investigated. It is noted that a comparative assessment of 
the effectiveness of tourism development should be made 
taking into account its impact on the economy of the city 
(region). The concept proposes, as a criterion for the ef-
fectiveness of tourism development, to accept the income 
generated by the socio-economic sphere of the region (city) 
from tourism activities. 

It is substantiated that the development of human re-
sources is an essential element of sustainable development 
of tourism, as well as the region and society as a whole. 
Sustainable development of tourism ultimately leads to sus-
tainable development of the entire territory, while protect-
ing nature, culture, social and economic development. 

It is noted that the development of tourism services, 
human resources in the tourism industry is an important 
factor in the planning and development of human resources 
in the region and the country as a whole. The stages of the 
conceptual model of planning and development of human 
resources in tourism are considered. It is noted that the 
existing indicators of the efficiency of tourism services de-
velopment to a small extent reflect the social efficiency of 

tourism development, and do not take into account the 
level of human resources development of the industry. 

The method of estimation of tourism development is 
offered, focused on the conceptual model of planning and 
development of human resources in tourism, by introduc-
ing an aggregate indicator — the index of development of 
human resources of tourism. In order to focus on the prac-
tical applicability of this approach, the index of develop-
ment of human resources in tourism can be calculated on 
the basis of the following indicators: experience (experi-
ence) in tourism; the number of employees in tourism who 
have tertiary education; number of employees in higher  
education tourism; income of workers employed in tour-
ism. The methodology made it possible to draw conclusions 
and develop recommendations for improving the quality 
standards of training of skilled workers of hotels and tourist 
companies as an important operational goal of the strategic 
direction of tourism development “creating an atmosphere 
of hospitality, improving the quality of municipal and com-
mercial services”. 

Keywords: assessment, indicators, effect, socio-eco-
nomic development, human resource, tourism. 

 
Sokhnych A., Yakymchuk A., Kazachenko L. Manage-

ment of the Territories on which the Energy Renewable 
Sources have been Located. — Р. 58. 

At present, rising energy prices have a negative impact 
not only on the state of the economy of many countries in 
the world, which are dependent on imported energy, but 
also on the well-being of their citizens. That is why the 
implementation of renewable energy sources, in particular 
alternative, which will increase the level of energy security 
of Ukraine, reduce the cost of natural energy and improve 
the quality of life of the population, plays a significant role. 
National instruments for regulating the development of 
green energy should take into account such innovative in-
struments as grants, application of the trading certificate 
system, energy certification, financing of energy-saving 
projects on the basis of performance contracting, use of 
green tariffs, energy certification, etc. The experimental 
project of the territory organization with the installation of 
wind farms and protection zones has been presented in this 
work. The article highlights the methodological and me- 
thodological approaches to managing the territories where 
renewable energy sources are located, taking into account 
the landscape requirements. 

Keywords: landscape, renewable energy requirements, 
sanitary protection zones, security zones, natural-territorial 
complex. 

 
Sokolovska O. Foreign Trade Concerns of Ukraine and 

its Regions under the Global Crisis. — Р. 97. 
The article deals with the analysis of the foreign trade 

status and dynamics in Ukraine and its regions. Some ne- 
gative tendencies are revealed: disproportionate import and 
export growth rate which caused the negative balance of 
the international trade, unsatisfactory structure of export 
and import actions: primary commodities prevalence in the 
export, as well as machines, equipment and other high-
tech goods in the import. At the regional level it is mani-
fested in the excessive differentiation of foreign trade ac-
tivities, primary exports predominance, disproportionate 
export and import dependence of regions which makes the 
regional economy hinge on the international market situa-
tion. 
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The threats which arise in the sphere of foreign eco-
nomic activity under the global crisis are defined. They 
prove to be evident in the decrease of external demand and 
export proceeds, foreign market loss which will endanger 
the economy of export-dependent regions. The necessity, 
ways and conditions for the diversification and strengthen-
ing of the regional export capacity are highlighted which 
can be achieved through the development and implemen-
tation of regulatory institutional, financial and economic 
activities on the national and regional levels. 

Keywords: foreign economic activity, international 
trade, export, import, export capacity, region. 

 
Stolyarov V., Shinkaryuk O., Ostrovetsky V., Stolya-

rova V. Methodological Bases of Fiscal Decentralization of 
Incomes in the Conditions of Formation of Budgetary Feder-
alization of the Unitary State. — Р. 202. 

The article reveals the organizational and economic 
essence and financial content of the budget federalization 
of the unitary state. The criteria of financial potential of 
the region (gross regional product as a result of financial 
and economic activity of the territory) and redistribution 
of fiscal powers of national, regional and local levels 
(achieving completeness of material and value cycle of 
components of reproductive processes of human and social 
capital according to tasks development policy). 

Systematized theoretical and real models of fiscal de-
centralization of different researchers and specific coun-
tries. Five concepts of fiscal decentralization are genera- 
lized with a focus on the introduction of socially adequate 
management in Ukraine in the intergovernmental regula-
tion of revenues and expenditures. 

The main strategic directions of further development 
of fiscal policy and the main tasks of improving fiscal de-
centralization in the conditions of creation of the United 
Territorial Communities are given. 

Keywords: budget federalism, fiscal decentralization, 
financial autonomy, revenues, expenditures, transfers, in-
tergovernmental relations, local self-government, jurisdic-
tions. 

 
Sydorchuk O., Pankova O. Formation and Ensuring 

Multi-Level System of Social Security of Ukraine in the Con-
text of State Regulation. — Р. 138. 

Creating conditions for the safety of man, society and 
the state is an important strategic priority of public admi- 
nistration in Ukraine. The practice of state regulation in 
our country is not based on a multi-level system of social 
security of a person, society and the state. The purpose of 
the article is to study the problems of formation and en-
suring social security of a person, society and the state in 
Ukraine as a multi-level system. It is based on  security and 
balance of social interests of a person, state and society. A 
multi-level system is capable of ensuring socio-economic 
stability and internal stability in the face of increasing ex-
ternal and internal threats.   

The authors determined the essence of social security 
as a multi-level system from the standpoint of systemic, 
structural-functional, substantial approaches. The authors 
also identified the relationship of subjects and objects in 
the social security system, assessed the impact of the areas 
of national security on the level of social security in 
Ukraine; revealed the main obstacles to the implementa-
tion of a multi-level system of social security of a person, 
society and the state in Ukraine. The authors substantiated 

the structural model of a multi-level system of social secu-
rity based on the relationship and balance of the social in-
terests of a person, society and the state. 

Keywords: social security of a person, state, society; 
state regulation; multi-level social security system, social 
interests. 

 
Taranych А. Countries' Economic Growth Strategies in 

the Context of Global Challenges of World Economy Deve- 
lopment. — Р. 52. 

The prerequisites for the development of the world 
economy were considered, taking into account the global 
problems of our time, which create obstacles to the deve- 
lopment of countries. The economic obstacles are the need 
for simultaneous financing of public debt and innovative 
development. A review of the neoclassical, Keynesian, in-
novative and institutionalist theories of economic growth 
of countries are carried out, a comparative description of 
the concepts of zero, sustainable, noosphere, innovative 
and inclusive economic growth are provided. 

It was determined that the application of various ap-
proaches to the results of economic growth of countries is 
important in the context of political and economic shifts, 
when government policy forms the expected results in the 
main directions: economic, innovative, social, environ-
mental. It should ensure the transition for all countries to 
the industrial and post-industrial stages of development, 
with the formation of a post-industrial society without gap 
between the rich and poor. 

The aim of the work is to review the theoretical and 
methodological provisions on the development of eco-
nomic growth strategies of countries with transitive and de-
veloped economies and their application, considering 
global challenges for the development of the world eco- 
nomy. 

It was determined that the development of countries’ 
economic growth strategies requires a balanced approach 
in terms of expected results and available resources. Coun-
tries with different levels of economic development require 
different strategies, but with an increase in the level of de-
velopment of countries, the intensity of strategies de-
creases, the emphasis shifts from the development of in-
dustry to increasing the level of employment and the qua- 
lity of life of the population, the development of civil so-
ciety, social and environmental responsibility. 

The search for and construction of effective methods 
for the interaction of government structures with the cor-
porate sector of the economy should be an urgent challenge 
to a market economy in order to direct the efforts of big 
business to address issues of the countries’ socio-environ-
mental development through dialogue and public-private 
partnership. 

The evolution of countries' growth strategies was 
based on economic, environmental, social, innovative and 
technological components that created a positive effect on 
the development of countries. The practice of their appli-
cation by different countries has shown that at different 
stages of development, each component creates the desired 
effect, when countries choose different options as transi-
tional, and proceed to the development of an inclusive 
growth strategy. For the developed countries, the strategy 
of inclusive growth is complementary, resulting in nature 
strengthening of the basic strategy (for the EU member-
countries) of sustainable or innovative growth (for the 
USA, India, China). 
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The national inclusive growth strategy should be based 
on the basic principles of parity of economic opportunities 
for market entities to access resources and markets; equa- 
lity in political, legislative, antitrust, tax policy; on the im-
plementation of targeted government policies on the labor 
market (decent work, productive employment, quality of 
life of the population) and the interaction between busi-
ness, government, trade unions, employees and the society 
regarding the uniform distribution of national income and 
narrowing the gaps between the rich and poor. 

It was determined that an inclusive economy can be 
compared with the concept of public-private partnership, 
with the difference that the second is aimed at conducting 
dialogue and collaboration in social projects of the corpo-
rate sectors of the economy, and the first provides direct 
involvement of wide population categories in social initia-
tives. 

For the transitive economy countries, such as 
Ukraine, the formation of inclusive-type economic growth 
strategies should occur after solving the tasks of building a 
self-sufficient industrial-agricultural economy that will 
have the character of post-industrial development. 

Keywords: countries’ economic growth strategies, 
world economy global challenges, zero growth, sustainable 
growth, noosphere growth, innovative growth, inclusive 
growth, government policy. 

Vyshnevskyi O. National digital platform: prospects for 
creation in Ukraine. — Р. 219. 

In recent decades, the deepening of digitalization pro-
cesses continues, which are largely based on the develop-
ment of digital platforms and the expansion of their pene-
tration into the socio-economic sphere. Although large di- 
gital platforms, sometimes uniting billions of users, play a 
special role, until a separate class has emerged — national 
digital platforms. Therefore, the purpose of the robot is to 
justify the prospects of creating a national digital platform 
in Ukraine. In the framework of the study, the national 
digital platform is defined as a single set of registers of legal 
entities and individuals, public authorities and public ser-
vices, algorithms for their interaction and storage, registries 
and transactions carried out between them, which operates 
online and is owned by the state. 

Among the problems associated with the creation and 
operation of big digital platforms, the following were high-
lighted: the need for significant initial investment to create 
a big digital platform; digital dictatorship (both from the 
state and society); monopolization and restriction of real 
competition due to the scale of the digital platform; secu-
rity of data storage (primarily personal); using confidential 
data to gain competitive advantage and additional income; 
discrimination of platform users; general access to the In-
ternet for individuals and legal entities, as well as govern-
ment bodies. These problems are not critical for the for-
mation of a nationwide digital platform in Ukraine. The 
main problem is the lack of social Internet and devices that 
provide Internet access for the entire population. There-
fore, among the main tasks, the solution of which provides 
for creating a national digital platform in Ukraine, the fol-
lowing are identified: connection of the entire population 
to the Internet; providing the entire population with Inter-
net access devices; ensuring a sufficient level of digital li- 
teracy for the entire population of the country. 

Keywords: digitalization, national digital platform, 
Ukraine. 

Zadorozhnaуа О. G. Methodological bases of manage-
ment strategies for the spiritual-noosfero-sustainable anticrisis 
economic development. — Р. 176. 

The overcoming of the crisis state of the Ukrainian 
economy requires a fundamental change in Outlook, when 
reflection has to climb on the highest step of understanding 
the reasons for what is happening in the sphere of the na-
tional economy. The main concept of modern economic 
transformation: sustainable development and the noo-
sphere, as shown by substantial analysis, vishno pursue a 
pronounced technocratic social development. These con-
cepts vishno not inherent understanding of the primacy of 
the spiritual realm in the whole life of a business person. 
However, spirituality defines the status of the individual as 
a subject who is not simply a carrier of culture, but also the 
initiator of social innovation, which must always be based 
on the system of human values. Ukrainian scientists are on 
the threshold of developing a new paradigm — the spiritual-
noosfero-sustainable development, which allows you to 
seamlessly combine the essential points of the concepts of 
the noosfero and sustainable development, and theories 
about tribosten — spiritual-bio-social nature of man. De-
fining the fundamental basis of such a paradigm are the 
moral values integral human activities and the operationa- 
lization of the indicated nature is effected by blagosna eco-
nomic activity as a sphere of creative and innovative life-
affirming smileforyou and personal fulfillment in the pro-
cess of creating qualitatively otherwise humane future.  

The spiritual-noosfero-sustainable development can 
be determined based on the organic combination and in-
teraction of three fundamental areas of knowledge, the sub-
jects of modern human personality: spiritual world; the 
world of science and the human mind; the logistics of the 
world of society. Energy spirituality permeate all three of 
the world constitute a special universal "glue" that propety 
and unites these worlds into the life and creative unity and 
economic reality. National management strategy spiritual-
noosfero-sustainable development brings to the fore the 
main economic function of the state — neovagina, whose 
essence is to creatively coordinating activities of a single 
power-national centre in line with a productive impact on 
the economic (spiritual-socio-sustainable) the process of 
reforming the modern holistic life of Ukrainian society. 
Understanding and awareness of neovagina as a universal 
ideal activities to develop the common cause of national 
revival of the spiritual-noosfero-sustainable business stra- 
tegy and organizing its implementation suggests that it is 
deoderizes becomes necessary in defining the value of the 
integral control function entity in the service of the man 
and the Ukrainian people. 

Keywords: sustainable development, noosfero, spiri- 
tuality, personality, spiritual-bio-social nature of man, 
moral values, spiritual-noosfero-sustainable economic de-
velopment. 

Zadorozhnyy G. Spiritual-Noosphere-Sustainable De-
velopment as an Anti-Crisis Strategy for National Restora-
tion. — Р. 10. 

In recent decades, greatly developed behind the 
scenes and operates technos virus that destroys spirituality 
and morality of the modern one-dimensional intellectual 
development of man. This devastating virus mankind has 
suffered, because he withraws human essence of man, 
everywhere antidoron creates an atmosphere, directs the 
intellect to the creation antelucani projects. Analysis of the 
concepts of noosphere and sustainable development 



ABSTRACTS 
 

 
 

        2020/№1  257 
 

showed that they have a technocratic nature. All of huma- 
nity is sick and the cure for it is first necessary to restore 
human spirituality. 

Ukrainian society can develop and have a humane 
future only when it ceases to practice the theses of the past, 
and is trying to develop a new script humane future. For 
this you need to develop a new discourse of thinking, 
worldview and development, which may not be productive 
for the human/mankind, if you come out empty-empty 
speaking about sustainable development and the dream of 
the noosphere, the new social-utopian project without un-
derstanding that man is primarily a spiritual being. In the 
new discourse should be based on a different fundamental 
basis and specificity that would allow a technocratic 
worldview to enter into the mainstream spirituality of hu-
manity. This allows you to make new luminara science, in 
which one of the main principles is the interaction of sci-
entific and pokanayevka knowledge, which theoretically al-
lows to reveal the harmony in swepson and almost realsoul-
mate holistic harmony economic human re-creations. 
Without radical change in the paradigm of holistic under-
standing of the world will only deepen the global crisis, 
which has already become a crisis of the labyrinth, because 
to find a way out of this crisis of the maze can not by 
definition traditional mechanical-materialistic science with 
its dialectical marcvlovani all life method. 

New gettisburg strategy should be dragonvale-saving 
national (and global) strategy spiritual-of noosphere-sus- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

tainable economic development, the main contours already 
present in the scientific developments Carasso interdisci- 
plinary methodological school of research management. In 
the article the new methodological approaches regarding 
the development of such a strategy with the wide use of the 
method trialectic.  

Keywords: strategy spiritual-noosphere-sustainable 
economic development, personality, spiritual-bio-social 
nature of man, sustainable development, noosphere, hu-
manity, srealectica, neoderizes. 

 
Zhavoronok A. Problems of Improvement of the Bank-

ing Credit Mechanism as a Means of Stimulating the Deve- 
lopment of the Credit Service Market in Ukraine. — Р. 196. 

The article investigates the basis of the problem of 
bank lending. It is determined that with the increase in the 
volume of loans extended, the number of non-repayable 
loans to borrowers increases, which in turn leads to a short-
age of cash resources and as a consequence affects the level 
of interest rates on loans. It is stated that one of the reasons 
for the increase in credit rates is the attraction of expensive 
resources. It is proposed to control these risks to commer-
cial banks of Ukraine, which will ensure the quality of the 
loan portfolio. Also, a significant problem in the field of 
bank lending is the lack of legislative support for its imple-
mentation. 

Keywords: credit, credit relations, credit policy, credit 
services market, bank lending. 
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