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ІНТЕЛЕКТУАЛІЗОВАНІ ВИРОБНИЦТВА УКРАЇНИ: ОСНОВНІ ГРАВЦІ
ТА ТРЕНДИ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ГАЛУЗІ1
Постановка проблеми. Вітчизняна фармацевтична
промисловість є однією з найбільш розвинених на
пострадянському просторі, в Україні сконцентровано
виробництво готових оригінальних та генеричних препаратів. Зростання фармацевтичних ринків у світі сьогодні створює можливості для розвитку вітчизняних
підприємств. Експерти стверджують, що скористатися
цим потенціалом зможуть лише ті гравці ринку, продукція, технологія, менеджмент, комунікації яких відповідатимуть сучасним та перспективним потребам
споживачів. Після спаду епідемії та налагодження економічної активності, орієнтовно до кінця 2020 р., одні
з перших потоків вітчизняних та іноземних інвестицій
будуть спрямовані у фармацевтичну галузь. Це свідчить про суттєвий потенціал галузі для набуття нею
ознак драйверу економічного зростання в Україні.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. У сучасній
науковій літературі питання і проблеми інтелектуалізації виробництва досліджуються у зв’язку із прагненням вчених віднайти шляхи інноваційного розвитку
економіки в умовах неоіндустріалізації, цифровізації
економіки. Проблеми формування стратегії інноваційного розвитку України висвітлюються в роботах
В. П. Вишневського, І. Ю. Єгорова, В. І. Ляшенка,
В. П. Антонюк, С. І. Князєва, І. Ю. Підоричевої,
Л. І. Ковчуги [0], О. В. Кендюхова, В. Є. Болгова,
С. О. Тарапати [0], питання інноваційного розвитку
підприємств базових галузей промисловості в регіонах
порушуються Ю. В. Макогоном [0], В. І. Ляшенком,
М. О. Солдак [0], І. Д. Падеріним, К. С. Жадько,
Ю. Г. Горященко [0].
У роботі І. П. Булєєва [0] при обґрунтуванні концепції активізації інвестиційної діяльності підприємств, моделей та механізмів забезпечення ефективності інвестиційно-інноваційної діяльності промислових підприємств реального сектору економіки інновації представлено як домінанту стабільності та розвитку

економіки. Інтелектуалізовані виробництва визнаються драйверами цифрової трансформації економіки та економічного зростання в Україні в роботах
Т. С. Передерій [0], В. Б. Мішура, В. В. Володченка
[0]. Вченими окреслюються проблеми і значні прогалини у забезпеченні готовності вітчизняного виробництва до цифрової трансформації [0], підвищення
рівня інтелектуалізації праці.
Метою статті є встановлення трендів розвитку
підприємств фармацевтичної галузі для подальшого
визначення методів функціонування та розвитку інтелектуалізованих виробництв в Україні.
Виклад основного матеріалу. Спричинена коронавірусною інфекцією гостра респіраторна хвороба
COVID-2019 та обмежувальні карантинні заходи щодо
запобігання її поширенню в світі обумовили спад світової економіки. В І-му півріччі 2020 р. унаслідок карантинних обмежень (ведення окремих видів бізнесу,
припинення транспортного сполучення, закриття державних кордонів тощо) спостерігаються ознаки початку рецесії світової економіки: скорочення попиту
на товари, обсягів світового виробництва, порушення
продуктових виробничих та торговельних ланцюгів,
зниження обсягів інвестицій.
За оцінками Міжнародної організації праці, близько 80% працездатного населення світу (2,7 млрд
осіб) зазнало негативних економічних наслідків
COVID-19 [0]. За словами генерального секретаря
ОЕСР, «збитки від пандемії коронавірусу перевищили
збитки від глобальної фінансової кризи 2008 року та
від терактів 11 вересня 2001 року» [0].
Зниження мобільності людей і потреба в забезпечені соціального дистанціонування обумовило спад у
ряді галузей: туризмі, транспорті, нафтопереробці, автомобілебудуванні. Разом з тим не всі галузі зазнали
збитків і постраждали. Провідні компанії ряду секторів зміцнили свої позиції на ринках та нарощували об-

1 Дослідження виконане у рамках науково-дослідницької теми Інституту економіки промисловості НАН України
«Стимулювання інтелектуалізації підприємств реального сектора економіки» (2018-2021 рр., номер держреєстрації
0118U004441).
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сяги доходів (продажів товарів та послуг) під час карантинних обмежень пандемії COVID-19. Це такі галузі, як е-commerce та компліментарні сервіси: доставка товарів, відеозв’язок, логістика.
Позитивна динаміка спостерігається також і у
фармацевтичній промисловості — через необхідність
забезпечення своєчасної поставки препаратів для лікування людей, вражених вірусом, розширюється попит на фармацевтичну продукцію з боку населення та
урядів.
Віднесена за класифікацією ОЕСР до числа наукомістких галузей економіки фармацевтична галузь є
лідером серед високотехнологічних галузей за рівнем
створеної доданої вартості у розрахунку на одну
зайняту особу і рівнем витрат на НДДКР, а також є
однією із найбільш динамічно зростаючих галузей світової економіки впродовж останніх десятиліть. Як
свідчать дані статистичної служби Європейського Союзу із посиланням на Європейську федерацію фармацевтичної промисловості та асоціацій (EFPIA), індекс
зростання вартості виробництва цієї галузі у 2017 р.
становив 1,258 порівняно із 2010 р. і 1,969 — порівняно
із 2000 р. EFPIA оцінює вартість виробництва фармацевтичної промисловості у Європі (ЄС та країни
Східної Європи, включаючи Україну) у 260 млн євро
в 2018 р. [0].
Фармацевтичне виробництво в світі і в Україні
виявилось найстійкішим до негативних впливів світової фінансової кризи 2008 р. порівняно із іншими га-

лузями промисловості і, ймовірно, виявиться найбільш стійким до впливу пандемії 2019-2020 рр. на
економіку. За оцінками аналітичної компанії «Evaluate
Pharma», представленими у звіті «World Preview 2018,
Outlook to 2024», середньорічний темп приросту ринку
рецептурних препаратів складатиме в 2018-2024 рр.
6,4% [0]. Очікується, що обсяг продажів у 2024 р. становитиме 1,2 трлн дол. США. Факторами зростання
обсягів продажу рецептурних препаратів аналітики називають розширення доступу населення світу до лікарських засобів, а також лонч1 нових методів лікування.
В Україні фармацевтична промисловість є однією
із найбільш прибуткових та стійких до негативних
кризових впливів галузей промисловості. У січніберезні 2020 р. рентабельність операційної діяльності
фармацевтичних підприємств становила 17,4%, що є
найвищим рівнем у переробній промисловості. Вищою в цей період була рентабельність операційної
діяльності підприємств, які працюють у сфері інформації та телекомунікацій (20,3%) та у добувній промисловості та розробленні кар’єрів (33,2%) [0].
Порівняльний аналіз рентабельності операційної
діяльності підприємств наведених вище видів діяльності (рис. 1) вказує на відносну стійкість прибутковості
фармацевтичних підприємств. Дисперсія показника
рентабельності операційної діяльності лише фармацевтичних підприємств та підприємств зайнятих виробництвом харчових продуктів, напоїв і тютюнових
виробів дорівнює 2,08 та 1,05 відповідно, тоді як для
інших галузей характерними є значніші коливання.
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Рис. 1. Рентабельність операційної діяльності підприємств за видами економічної діяльності
у 2010-2020 рр., у відсотках
Складено за даними Державної служби статистики України [0].

1
Launch — виведення на ринок нового товару, що
супроводжується інтенсивним маркетинговим просуванням.
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Аналіз динаміки виробництва у фармацевтичній
галузі України (рис. 2) порівняно з іншими видами діяльності свідчить про відносну стійкість галузі в умовах загальноекономічних спадів, а також спроможність до швидкого відновлення виробництва, втраченого через кризові впливи.
Реальний сектор фармацевтичної галузі в Україні
представлено виробничими підприємствами, зосередженими у великих містах та промислових центрах.
Це підприємства: АТ «Фармак» (Київ), корпорація

«Артеріум» (м. Київ), що об’єднує АТ «Київмедпрепарат» (м. Київ) та АТ «Галичфарм» (м. Львів), АТ «Дарниця» (м. Київ), ТОВ «Юрія-Фарм» (м. Київ), ПАТ
НВЦ «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод»
(м. Київ), ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров’я»
(м. Харків), ПАТ «Хімфармзавод «Червона зірка»
(м. Харків), ТОВ «ФЗ «БІОФАРМА» (м. Біла Церква),
СУІП «Сперко Україна» (м. Вінниця), АТ «Лубнифарм» (м. Полтава) та інші.
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Рис. 2. Індекси промислової продукції за основними видами діяльності у 2010-2020 рр., у відсотках
Складено за даними Державної служби статистики України [0].

Українські фармацевтичні підприємства є потужними виробниками і помітними (за обсягами) постачальниками на світовий ринок генеричних препаратів — лікарських засобів, що застосовуються замість
інноваційного продукту, випускаються без ліцензії
компанії, що виробляє оригінальний препарат, та
розміщуються на ринку після закінчення терміну дії
патенту. Зважаючи на те, що генерики роблять фармакотерапію доступнішою за ціною для споживачів, вітчизняні виробники при відповідній державній підтримці і реалізації програм стимулювання розвитку
отримують можливості подальшого укріплення власних конкурентних позицій.
В умовах зростання конкуренції на світовому
ринку фармацевтичних препаратів постійне збільшення витрат на розробку і лонч нових оригінальних
препаратів, державна підтримка вітчизняного виробництва генериків може стати основним драйвером
зростання фармацевтичної промисловості в Україні.
Для цього необхідною є зміна принципів розробки та
досліджень генеричних лікарських засобів з урахуванням вимог GMP, GCP і GLP (принцип Болар), що
сприятимуть прискоренню виведення на ринок доступних препаратів після завершення термінів патентного захисту оригінальних. Втрата часу вітчизняними
виробниками неприпустима, це позбавляє їх можливості скористуватись потенційними конкурентними
перевагами.
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Таким чином, основними факторами, що визначатимуть тренди розвитку фармацевтичної промисловості в Україні, стане хід започаткованої медичної реформи, роль державних закупівель в процесах забезпечення медичних закладів лікарськими засобами,
умови та результати реалізації програм реімбурсації.
Аналіз зведених показників діяльності фармацевтичних підприємств в Україні у 2016-2020 рр. (див. таблицю) вказує на наявність потенціалу для помірного
зростання внутрішнього фармацевтичного ринку —
середньорічний темп приросту роздрібного товарообороту фармацевтичними продукцією і препаратами становить впродовж останніх 5 років 4,9%. Це зумовлює
найвищий у переробній промисловості України рівень
рентабельності операційної діяльності фармацевтичних підприємств (15-20%) та стійкість цієї галузі до
негативних кризових впливів.
Значний вплив на розвиток підприємств справляє
рівень конкуренції на внутрішньому і світовому ринках. Огляд опублікованих досліджень розвитку світового ринку вказує на тенденції до уповільнення темпів
його зростання в останні роки. Це зумовлює зростання конкурентної боротьби міжнародних фармацевтичних корпорацій на ринках країн, де фармацевтичний ринок знаходиться в стадії розвитку. До числа таких країн належить і Україна, де, за висловлюванням
організаторів Українського фармацевтичного конгресу-2020, «помірне підсилення боротьби» трансформується в «велику битву» (the great battle) [0].
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Таблиця
Показники діяльності фармацевтичних підприємств в Україні у 2016-2020 рр.
Показник
Значення показника
Кількість виробничих підприємств фармацевтичного сектору в Україні
196-235 підприємств
Обсяг фармацевтичного ринку України (у 2019 р.)
63 млрд грн
Співвідношення експорту та імпорту фармпродукції та препаратів
1:10
Питома вага лікарських засобів у формі субстанцій, що виготовля15,6%
ються в Україні в загальній кількості зареєстрованих в Україні лікарських засобів
Частка продажу товарів, які вироблені на території України, у відсотблизько 50%
ках до роздрібного товарообороту фармацевтичними продукцією і препаратами
Середньорічний темп приросту роздрібного товарообороту фармацев4,9%
тичними продукцією і препаратами
Рентабельність операційної діяльності фармацевтичних підприємств
у межах 15-20%
Дисперсія показника рентабельності операційної діяльності фармаце2,08
втичних підприємств
Індекс промислової продукції фармацевтичних підприємств
коливання від 95,0 до 110,4%
Кількість зареєстрованих лікарських засобів в Україні (станом на
13534 найменувань
28.07.2020 р.)
Складено авторами на підставі проведених досліджень.

В умовах загострення конкурентної боротьби необхідність створення умов для розвитку вітчизняної
фармацевтичної галузі, що характеризується специфічними інноваційними процесами, складною структурою, великою кількістю високотехнологічних робочих місць, високою інвестиційною привабливістю, є
нагальною умовою для підвищення рівня якості і конкурентоспроможності фармацевтичної продукції на
внутрішньому ринку, інтелектуалізації підприємств.
Висновки:
1. Продукція підприємств з високим рівнем інтелектуалізації праці і виробництва, до яких належать
підприємства фармацевтичної промисловості, має високий рівень доданої вартості за рахунок більш ефективного використання залучених матеріальних, трудових, фінансових та інтелектуальних ресурсів. У кризові
періоди динаміка промислового виробництва підприємств з високим рівнем інтелектуалізації характеризується відносною стійкістю на тлі загального зниження
ділової активності. Це підтверджується зростанням
кількості виробничих підприємств фармацевтичного
сектору — з 2016 до 2020 р. на 39 підприємств.
2. Глобальні тенденції розвитку світового фармацевтичного ринку змінюють напрямок — негативні
економічні впливи пандемії коронавірусу спричинили
уповільнення темпів зростання розвитку фармацевтичної галузі. Середньорічний темп приросту ринку
рецептурних препаратів, що до 2019 р. становив 6-8%,
а у країнах, що швидко розвиваються, — більше 10%,
у 2020 р. знизився майже вдвічі і тенденція до його
скорочення, за прогнозами, зберігатиметься.
3. Збереження досягнутого рівня зростання фармацевтичного виробництва у 2020 р. (за січеньчервень 2020 р. порівняно з аналогічним періодом
2019 р. — 104,5%) обумовлене низкою внутрішніх і
зовнішніх факторів. Спалахи коронавірусної хвороби
спричинили проблеми логістики на світовому фармацевтичному ринку, найбільш гострими з них стали
такі: дефіцит активних фармацевтичних інгредієнтів,
виробництво яких сконцентроване в Китаї та Індії через тимчасове припинення діяльності заводів; дефіцит
готових препаратів через введені країнами тимчасові
обмеження щодо їх експорту; значне уповільнення
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термінів поставок у зв’язку із карантинними обмеження функціонування транспорту, зокрема авіаційного.
4. В Україні зберігається двоцифрова тенденція
зростання обсягів продажу рецептурних препаратів
(double-digit growth) і у 2020 р. завдяки реалізації механізму реімбурсації — відшкодування державою вартості лікарських засобів для лікування соціально-важливих груп захворювань (наразі такими визнані серцевосудинні захворювання, бронхіальна астма, цукровий
діабет ІІ типу), а також збільшення обсягів госпітальних закупівель. Збереження тенденції зростання ринку
рецептурних лікарських засобів та відповідна пролонгація державних програм типу «Доступні ліки» сприяє
збільшенню попиту на внутрішньому ринку, що може
стати стимулюючим фактором подальшого розвитку
вітчизняних підприємств-виробників фармацевтичної
продукції — зростання їхньої ділової, інноваційної та
інвестиційної активності.
5. Аналіз темпів приросту вітчизняного виробництва фармацевтичних продуктів і препаратів в
останнє десятиліття (2009-2019 рр.) свідчить про наявність тенденції до його скорочення попри сприятливі умови для розвитку на фоні зростання внутрішнього ринку — середньорічний показник становив
близько 4,6%. В умовах загального уповільнення
зростання глобального фармацевтичного ринку на
вітчизняному його сегменті очікується зростання конкуренції і за відсутності державного стимулювання/
регулювання може спричинити подальше зниження
частки українських виробників на внутрішньому ринку, втрату конкурентних позицій вітчизняних фармацевтичних підприємств і мати негативний вплив на
розвиток галузі.
6. Наявність в Україні високорозвиненого локального фармацевтичного виробництва сприяла доступності ліків в період зростання попиту. Сформовані
виробничими підприємствами запаси фармацевтичних
субстанцій, активних інгредієнтів, препаратів у формі
in bulk дозволили забезпечити безперебійні поставки
готової фармацевтичної продукції.
7. Основною конкурентною перевагою вітчизняних виробників є можливість забезпечення поставок
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на внутрішній ринок генеричних препаратів, які через
низькі ціни порівняно з оригінальними лікарськими
засобами є більш доступними для споживачів. Підсиленню конкурентних позицій вітчизняних фармацевтичних підприємств сприятиме запровадження механізмів державного стимулювання їх розвитку, зокрема
при розробці та впровадженні в лікарську практику генеричних препаратів та ін.
8. Огляд зміни умов діяльності фармацевтичних
підприємств в умовах карантинних обмежень показав
необхідність радикальних змін моделі бізнесу у фармацевтичній діяльності — принципів дистрибуції фармацевтичних препаратів шляхом поширення діджиталмаркетингу, зміни інститутів (правил) реєстрації/перереєстрації лікарських засобів, оперативного включення нових препаратів до протоколів лікування захворювань. Це сприятиме удосконаленню комунікації
фармвиробників з внутрішнім ринком, сприятиме
прискоренню виведення на ринок вітчизняних оригінальних і генеричних лікарських засобів, укріпленню
конкурентних позицій вітчизняних виробників.
Проведений аналіз у цілому вказує на високий рівень стійкості фармацевтичної галузі і підприємств,
які її утворюють, до кризових впливів, оптимістичні
очікування щодо подальшого помірного зростання в
галузі, потенційне зростання інвестиційної привабливості вітчизняних підприємств та їх високу адаптивність до трансформацій моделі бізнесу в напрямі її подальшої діджиталізації та інтелектуалізації. Перспективи подальших досліджень полягають у встановленні
особливостей та факторів трансформації моделей бізнесу вітчизняних фармацевтичних підприємств.
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ЦІЛЕПОКЛАДАННЯ ЯК БАЗИС
АВСТРІЙСЬКОЇ ШКОЛИ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ
Постановка проблеми. Поглиблення цифровізації
на тлі циклічності економічних процесів не лише обумовлює майбутню глобальну економічну кризу, а також висвітлює теоретичні та концептуальні проблеми
у домінуючій парадигмі неолібералізму [1]. Отже,
криза може мати системний характер і для її подолання і забезпечення подальшого економічного розвитку знадобиться оновлена економічна теорія. Це
обумовлює необхідність переосмислення альтернативних мейнстриму підходів до побудови економічної
теорії, обґрунтуванню економічних законів і основоположних категорій. Як зазначає В. Автономов «... в
період криз, викликаних внутрішньонауковими або
зовнішніми причинами, методологічні основи науки
витягуються з «запасників» і піддаються інтенсивній
рефлексії. В історії економічної науки таке траплялося, наприклад, у ході маржиналістської революції
кінця XIX ст. (відома "суперечка про методи") і в 7080-ті роки XX ст., коли криза методів державного регулювання економіки призвела до кризи "великого неокласичного синтезу" й активізації альтернативних
мейнстриму напрямків» [2, с. 13]. Однією з альтернатив мейнстриму є австрійська школа економічної теорії (далі АШЕТ), яка має ряд методологічних особливостей (дедуктивний метод, суб'єктивізм, методологічний індивідуалізм, акцент на споживання, неісторичний підхід, відмова від використання математичних методів). Напрацювання цієї школи можуть бути
затребувані для переосмислення поточної економічної
ситуації та подолання кризових явищ.
Аналіз останніх досліджень. З часів здобуття
Ф. Хайєком у 1974 році премії Шведського національного банку з економічних наук пам'яті Альфреда Нобеля більше жоден з представників австрійської школи
не вдостоювався такого високого визнання. Це побічно підтверджує витіснення даного напрямку за межі
мейнстриму економічної думки.
Хоча сучасні вчені регулярно повертаються до
ідей і практичних рекомендацій австрійської школи
економічної теорії, але жодної масштабної праці в
формі всеосяжного трактату за останні десятиліття не
з'явилося. Тому найбільш фундаментальною працею,
де системно викладено положення австрійської школи
економічної теорії залишається робота Л. Мізеса
«Людська діяльність: трактат з економічної теорії» [3].
Сучасні дослідження стосуються фундаментальних
економічних понять: відсотка і зростання [4], теорій
кризи [5], економічних циклів [6]. Розглядаються методологічні питання, пов'язані з використанням феноменологічного підходу [7-8].
Особливе місце займають роботи, присвячені
ролі австрійської школи у формуванні теорії економічної еволюції [9], і її зв'язки з інституційною еконо-
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мікою [10-12], тому що вони формують базис для переосмислення положень АШЕТ з інших, насамперед
інституційних, позицій, які мають потенціал подолання обмежень методологічного індивідуалізму. Так,
А. Ковальов за результатами своїх досліджень доходить
до висновку, що «взаємодія між прихильниками австрійської школи й інституціоналізму приведе до збагачення теоретико-методологічних поглядів обох шкіл,
тому представляється перспективною організація спільних наукових заходів. «Прикордонні» теорії, створюючи конкуренцію мейнстриму, неминуче будуть рухати економічну науку до більшої реалістичності передумов аналізу і підвищувати її пояснювальну здатність» [11, с. 81].
При цьому однією з центральних проблем залишається роль цілепокладання на індивідуальному та
організаційному рівні. В. Дементьєв, розглядаючи тезу: «тільки індивіди можуть ставити перед собою цілі,
приймати рішення і діяти», ставить під питання: «яке
походження і зміст його цілей, прийнятих рішень, переваг, інтересів та ін.», і звертає увагу, що «зміст рішень не є акт вільної волі і вільного вибору індивіда,
а відображення деяких природних і об'єктивних законів (механіки, фізики та ін.). Так само і в суспільстві.
Так, дійсно, фірми, держава, домогосподарства є не
що інше, як комбінації людей. Але ті цілі, які ставлять
собі люди, є відображенням особливостей тих «комбінацій людей», в рамках яких вони діють» [13, с. 30].
І хоча дійсно «залишається відкритим питання, а
звідки взявся індивід з його цілями, перевагами, ресурсами та ін.» [13, с. 30], можна конкретизувати роль
інституту стратегування і цілепокладання як базису
формування аксіоматики АШЕТ і ключових економічних категорій. Тому, метою статі є визначення ролі
інституту стратегування і цілепокладання в аксіоматиці і ключових поняттях австрійської школи економічної теорії.
Методологічним базисом дослідження є, з одного
боку, феноменологічна редукція [7], а, з іншого — дедуктивний метод. Феноменологічна редукція використовувалася для прояснення ролі цілепокладання у визначенні економічних понять. Дедуктивний метод застосовується для конструювання аксіоматичного і понятійного апарату з урахуванням цілепокладання.
Цілепокладання як базис інституту стратегування. Затребуваність стратегування (під стратегуванням розуміється процес стратегічного управління, а не
тільки розробка стратегії) в останні десятиліття постійно зростає. «На даний момент розробкою стратегій
займаються окремі індивіди, домогосподарства, організації, муніципалітети, регіональні та національні органи влади, транснаціональні компанії і наддержавні
структури. І в сучасному світі складно знайти органі-
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зацію, яка не мала стратегії або не робила спроб використовувати стратегічне управління в своїй діяльності»
[14, с. 9]. На індивідуальному рівні наявність стратегії
є необхідною умовою «особистісного зростання». Для
комерційних компаній стратегування стало частиною
корпоративного управління, а для держав — державного управління.
Як результат, стратегування в значному ступені
оформилося як інститут [15], а «сучасна структура
стратегії практично стандартизувалася і включає в себе
наступні елементи: місію, бачення, цінності (керівні
принципи), стратегічні цілі, плани заходів з їх досягнення, ризики реалізації стратегії» [14, с. 11]. Стратегічні цілі займають центральне положення в цій
структурі, тому що саме вони забезпечують сходження
від досить абстрактних місії, бачення і цінностей до
конкретних дій. Якщо редукувати процес стратегування, то в його основі виявиться цілепокладання.
Стратегія, позбавлена цілей, буде не обговорюваною,
по суті. А саме «виживання» інституту стратегування
протягом довгострокового періоду часу вказує на його
корисність. Як зазначає В. Вольчик «австрійська теорія припускає, що ті інститути, які збереглися в ході
суспільного розвитку, «вижили» тільки завдяки тому,
що краще, ніж інші, допомагали членам суспільства
досягати їх цілі» [12, с. 76].
Таким чином, можна стверджувати, що з одного
боку, цілепокладання — є ядро стратегування, а з іншого — стратегування — це інституалізоване цілепокладання.
І хоча Дж. Ходжсон відзначає, що «як в неокласичній, так і в австрійській теорії процес формування
або визначення цілей під впливом соціальних чи інших факторів залишається за межами області дослідження. ... Самі цілі вважаються заданими, але вибір
засобів їх досягнення є предметом уважного вивчення.
І неокласики, і «австрійці» вважають вибір цілей чимось екзогенним для їх теорій» [16, с. 148-149], нижче
буде показана більш істотна роль цілепокладання в
АШЕТ. Це вже стає помітно при аналізі основоположної для австрійської школи категорії «діяльність».
Аксіоматика діяльності і цілепокладання. Характерною рисою будь-якого індивіда є те, що він діє.
Тому, один із дослідників методології австрійської
школи П. Усанов, доводить, що «всі поняття економічної теорії та теорії діяльності виводяться дедуктивним шляхом з аксіоми діяльності. Сама ж аксіома заснована на феноменологічній редукції і є первофеноменом» [7, с. 131].
Однак залишається дослідженим, наскільки сама
аксіома діяльності є первинною, і що буде, якщо її
саму піддати феноменологічній редукції. Аксіома «людина діє» передбачає наявність як мінімум кількох інших передумов, безпосередньо пов'язаних з нею і які
обумовлюють її існування.
Перша з них передбачає, що «людина існує», інакше не буде суб'єкта діяльності. Одним з головних
критеріїв існування з часів Декарта виводиться з того,
що людина мислить [17, с. 317]. Отже, мислення, обумовлюючи існування, передбачає дію. При цьому
варто зазначити, що аксіома існування індивіда як
суб'єкта діяльності не є такою самоочевидною як здається. Наприклад, з позицій соціалізму суб'єктом є соціум на відміну від індивідуалізму австрійської школи.
Друга передумова передбачає існування навколишнього середовища (об'єктивної реальності). Без
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навколишнього середовища людина не зможе відповісти на питання «де вона існує?» і не буде простору
для її діяльності. При цьому суб'єкт необхідно включити в навколишнє середовище, де він може існувати
і діяти. Людина повинна бути і усвідомлювати себе
частиною навколишнього середовища.
Третя передумова передбачає постійну зміну
навколишнього середовища, включаючи і саму людину, як його невід'ємну частину.
Четверта передумова стосується постійного взаємного впливу навколишнього середовища і людини.
П'ята передумова передбачає наявність у людини
свободи волі і можливості дії для зміни свого становища в навколишньому середовищі, самого навколишнього середовища і себе.
Якби передумови 3-5 не виконувалися, то людина
в принципі не змогла би діяти, тому що навколишнє
середовище й індивід не піддавалися зміні.
Тільки виходячи з цих передумов можна вивести
аксіому можливості здійснення діяльності людиною.
І разом з тим необхідно ще виділити фактор, який
впливає на характер діяльності: обмеженість існування
людини в часі.
З розглянутих передумов випливає низка істотних
наслідків.
З того, що людина існує як частина навколишнього середовища і людське життя обмежене в часі виходить, що людина має дві принципові можливості —
існувати чи ні. Отже, у людини завжди є мінімальний
набір (вектор) цілей: {«існувати»; «не існувати»}. Варто
звернути увагу, що кожна людина постійно робить вибір між жити і не жити. І цей вибір далеко не очевидний. Згідно даних Всесвітньої організації охорони
здоров'я [18] щороку від суїцидів помирає близько
800 тис. жителів Землі і це тільки зафіксовані випадки.
Людина не може не діяти, вона змушена діяти. З
огляду на те, що відмова від мислення неможлива, то
реалізація будь-якої мети (навіть «не існувати») вимагає певних дій. Значить, з того, що людина існує
і завжди має мінімальний набір цілей і можливість вибору між ними, випливає, що людина діє і використовує навколишнє середовище згідно з цілями (тобто доцільно). Людина (а також її ідеї) і будь-який предмет
з навколишнього середовища стають засобом тільки в
контексті цілей.
Таким чином, будь-якій людині можна поставити
у відповідність два вектори: вектор цілей і вектор засобів. А будь-яка дія в кінцевому підсумку обумовлена
комбінацією засобів (ресурсів) і цілей.
Враховуючи, що у адекватно мислячого (психічно
здорового) індивіда для досягнення цілей є в розпорядженні як мінімум власне тіло (знання, фізичні
здібності, досвід, навички тощо), то мінімальний вектор засобів досягнення цілей включає в себе здатність
до праці (цілеспрямованої діяльності).
У цьому контексті простежується взаємозв'язок
минулого, сьогодення, і майбутнього. Засоби досягнення цілей — результат минулих подій і не принципово
це видобуток надр (природні ресурси), накопичений
капітал або отримані знання. Дія — це те, що відбувається в даний момент, тобто пов'язане з сьогоденням. А
цілі представляють собою бажаний стан в майбутньому. Відповідно, діяльність (сьогодення) є комбінацією ресурсів (минулого) та цілей (майбутнього).
І хоча раніше було відзначено зв'язок між засобами і минулим, і цілями і майбутнім, однак, можна
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показати, що, виходячи з причинно-наслідкових
зв'язків цілі в певному сенсі первинні по відношенню
до засобів, тому що саме цілі визначають який предмет
з навколишнього середовища є засобом. Зміна цілей
може повністю знецінити раніше затребуваний засіб,
перетворивши його в марну частину навколишнього
середовища.
Таким чином, цілепокладання значною мірою лежить в основі діяльності, і може бути одним з інструментів пояснення ключових економічних понять. У
цьому контексті показовим є визначення, сформульоване Л. Роббінсом ще в 1935 році: «Економіка — наука,
що вивчає людську поведінку як відношення між цілями і обмеженими засобами, що мають альтернативне застосування» [19, с. 18].
Виходячи з ролі цілепокладання в людській діяльності можна розглянути ключові економічні поняття: цінність, ціна, обмін, виробництво, кооперація,
прибуток, збиток, ринок, попит, пропозиція, відсоток,
праця і капітал.
Цінність і ціна. Досягнення мети передбачає необхідність «заплатити» ціну, тобто відмовитись від
певної кількості коштів і, отже, від менш важливих цілей, які можна було досягти, використовуючи ці
кошти. Таким чином, ціна як сума витрат, пов’язаних
з досягненням цілі, з'являється ще до розгляду процесу
обміну.
Саме з таких позицій виходить Л. Мізес, вказуючи, що «цінність — це важливість, яку діяльна людина приписує кінцевим цілям» [3, с. 92]. При цьому,
навіть у такому лаконічному визначенні, явно надлишковими є прикметники «діяльна» і «кінцевим»,
тому що людина за визначенням діяльна, вона не
може не діяти, як це було показано вище. І будь-які
цілі можна визначити, як кінцеві цілі в рамках обмеженого проміжку часу. Таким чином, цінність доцільно визначити як важливість, котру людина приписує цілям.
Не тільки для індивідів, але і для організацій з
прийнятним рівнем корпоративного управління для
ефективного використання інституту стратегування
логіка визначення цінності засобів відповідно до цілей
цілком застосовна.
Цінність (в контексті цілей) є необхідною умовою
обміну, ціна є відображенням результату обміну.
Обмін. Важливим інструментом досягнення цілей
є обмін, який займає особливе місце в роботах представників австрійської школи. Невипадково вченню
про обмін присвячені окремі розділи в фундаментальних роботах представників австрійської школи [3,
с. 184-189; 20, с. 149-162].
Л. Мізес пише, що «люди, які торгують на ринку,
спонукаються не тільки бажанням отримати їжу, дах і
сексуальну насолоду, але і безліччю ідеальних мотивів.
Вони роблять вибір між різними альтернативними варіантами, не має значення, класифікуються вони як
матеріальні або як ідеальні. На реальній шкалі цінностей матеріальні та ідеальні речі безладно перемішані»
[3, с. 220]. Як тільки у людини не вистачає власних
коштів для досягнення своїх цілей, вона починає шукати додаткові ресурси, якими володіють або розпоряджаються інші люди, які в свою чергу мають свої
власні цілі і шукають можливості по їх втіленню в реальність. Наявність інших індивідів, які також мають
свої набори цілей і засобів, робить можливим доцільний обмін. Таким чином, предмети (ідеї, знання), що
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містяться в навколишньому середовищі з позицій окремого індивіда можна поділити на три групи:
1) засоби досягнення своїх цілей;
2) засоби досягнення чужих цілей;
3) предмети, які не є засобами досягнення ні
своїх, ні чужих цілей.
У свою чергу засоби досягнення своїх цілей
(група 1) діляться на 4 підгрупи виходячи з їх власності: (1) свої (що знаходяться у власності у індивіда);
(2) чужі (що знаходяться у власності у інших індивідів); (3) громадські (що знаходяться у власності у держави, муніципалітету, громади, колективу); (4) нічиї
(підпадають під режим «невласності»).
У силу того, що кількість людей перевищує
7 млрд чоловік, друга група буде завжди домінувати
над першою. А засоби досягнення більшості цілей
конкретного індивіда будуть перебувати у власності,
управлінні, використанні або розпорядженні інших
людей. І чим глибше розподіл праці, тим таких засобів
може бути все більше, а залежність індивіда від соціуму все сильніше. Відповідно, одним із шляхів отримання більш відповідних для досягнення власних цілей засобів є їх отримання у інших людей в обмін на
наявні у себе засоби досягнення їхніх цілей.
Таким чином, з позицій примату цілепокладання
можна виділити наступні характеристики обміну:
1) обмін являє собою окремий вид діяльності, де
проміжною метою є отримання відсутніх засобів для
досягнення цілей;
2) обмін складається з двох частин. Видима частина обміну — це засоби, які безпосередньо беруть
участь в обміні. Невидима частина обміну — це наближення до досягнення цілей або видалення від досягнення цілей (можлива повна відмова);
3) враховуючи, що в процесі обміну відбувається
відмова від певного обсягу засобів, які можливо було
використати для досягнення деяких цілей, то в кінцевому підсумку обмінюються менш важливі цілі на
більш важливі цілі;
4) без цілей обмін неможливий. Якщо є обмін,
значить, є і цілі;
5) обмін є добровільною дією, в іншому випадку
це вже не обмін, а примусове привласнення чужих ресурсів.
Якщо обмін є взаємно вигідним, він наближає
кожного з учасників обміну до досягнення їхніх цілей
(не важливо, духовних або матеріальних). Окремо
варто звернути увагу, що в межах цієї системи розміркувань абсолютно не використовується категорія
гроші.
При обміні між двома сторонами «А» і «B» ціна
«Р» є результатом чотирьох суб'єктивних оцінок цінності засобів (об'єктів обміну) «a» і «b», що належать
сторонам «А» і «B» відповідно.
Перша суб'єктивна оцінка з боку «А» стосується
цінності засобів, що належать «В». Сторона «А» оцінює на скільки об'єкт обміну «b» наближає досягнення
цілей «А». Цю оцінку позначимо як «bА».
Друга суб'єктивна оцінка з боку «А» стосується
того, на скільки власні засоби «а» корисні для досягнення цілей «А». Тобто від досягнення яких цілей «А»
призводить відмова від засобів «а». Цю оцінку позначимо як «аА».
Аналогічно сторона «В» формує ще дві суб'єктивні оцінки цінності щодо об'єктів обміну «a» і «b»,
які позначимо «aB» і «bB».
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Обмін має місце, тільки в разі, якщо одночасно
виконуються дві умови «bА» > «аА» і «aB» > «bB» (символ
«>» являє собою знак переваги при виборі, а не строге
математичне більше). У результаті вартість витрат для
кожної зі сторін об'єктивується у вигляді рівності
«аА» = «bB» = «Р».
При використанні грошей під час обміну або «аА»
або «bB» має грошову форму, яка передається на ціну
«P».
Заслуговує на увагу також факт, що знання чужих
цілей перетворює нічого не значущі для індивіда (або
організації) предмети в засоби обміну. Таким чином,
знання чужих цілей формує цінність для різних предметів. Якщо цілі інших індивідів на пряму невідомі, то
опосередковано вони проявляються в попиті на конкретні товари.
Виходячи з представленого аналізу під обміном
розуміється отримання чужих засобів досягнення
власних цілей через поступку власних засобів досягнення чужих цілей.
Відповідно важливим кроком вперед у організації
діяльності соціуму є створення інструменту узгодження цілей. Якщо б була цифрова платформа, де містяться цілі індивідів та організацій, то попит формувався би безпосередньо на досягнення цілей, а не
лише засобів.
Виробництво і кооперація. У роботах представників АШЕТ виробництво розглядається перш за все з
позицій аналізу виробничих витрат [21, с. 419-426] і
циклічності виробництва [3, с. 536-547]. Феноменологічне редукування виробництва для прояснення ролі
цілепокладання не проводиться. Хоча категорії виробництво і кооперація не займають центрального положення в працях представників австрійської школи,
між тим це дуже важливий для будь-якого індивіда
процес з позицій досягнення цілей і використання ресурсів.
Спільна діяльність є іншим способом досягнення
цілей по відношенню як до індивідуальної діяльності,
так і обміну. Індивідуальна діяльність по досягненню
цілей обмежена наявними в індивіда засобами. Отже,
масштаб цілей по необхідності дуже малий. Прямий
обмін, хоча й розширює можливості для цілеспрямованої діяльності, але разом з тим має суттєві обмеження. Необхідних засобів досягнення цілей конкретного індивіда може або не існувати в природі, або інші
індивіди не готові поступитися ними на прийнятних
умовах. У цьому випадку єдиним альтернативним варіантом відмови від намічених цілей є створення нових засобів їх досягнення.
Якщо це неможливо зробити індивідуально, виникає потреба узгодження цілей і об'єднання ресурсів
(зусиль) для їх досягнення з іншими індивідами.
Навіть для найпростішого випадку співпраці двох
індивідів можна виділити два види узгодження цілей:
(1) підпорядкування цілей одного індивіда цілям іншого, (2) об'єднання цілей двох індивідів.
Розвиток зв'язків першого виду приводить до
формування ієрархічних (вертикальних) організаційних структур, які в підсумку існують у формі трастів,
корпорацій, синдикатів, картелів. Розвиток зв'язків
другого виду приводить до формування горизонтальних організаційних структур, які в підсумку існують у
формі кооперативів, артілей, «бірюзових організацій»
[22], а в кінцевому підсумку цифрових платформ.
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Таким чином, виробництво і кооперація є більш
складними ніж обмін інструментами як досягнення
своїх власних цілей, так і формування нових загальних
цілей і засобів їх досягнення. А в якості визначення
можна запропонувати наступні загальні формулювання виробництва і кооперації. Індивідуальне виробництво — це індивідуальна діяльність по створенню
нових засобів досягнення цілей. Кооперація — це
спільна діяльність по досягненню цілей.
При розвитку товарного виробництва, чим більший рівень поділу праці, тим більше цілей людина
може досягти, використовуючи засоби, створені іншими людьми. І тим більшою мірою його діяльність
прямо спрямована на забезпечення чужих цілей, і
лише опосередковано своїх.
Прибуток і збиток. Як цінність, ціна і відсоток,
прибуток і збиток можуть бути описані в рамках логіки
цілепокладання без використання грошей. Представники австрійської школи йдуть «цілком по шляху тих
економістів, які вважали за можливе «виводити» прибуток із загальних, а не історичних умов соціального
виробництва» [23, с. 121]. За Л. Мізесом «Різниця між
цінністю сплаченої ціни (понесені витрати) і цінністю
досягнутої мети називається виграшем, прибутком або
чистим доходом. Прибуток в цьому найпростішому
сенсі є чисто суб'єктивним, це збільшення щастя діючої людини, це психічне явище, яке не можна ні виміряти, ні зважити» [3, с. 94].
Якщо провести подальшу редукцію поняття «прибуток» і спробувати відмовитися від психологічної
складової, то можна дати наступне визначення прибутку. Прибуток — це наближення до поставленої
мети. Збиток — це віддалення від поставленої мети. І
прибутки, і збитки представляють собою результат минулих дій і є суб'єктивною оцінкою на певну дату.
Таке, гранично загальне, визначення прибутку та
збитків з суб'єктивних позицій, допомагає більш широко і повно розглянути класичні визначення прибутку і збитків, які використовуються в бухгалтерському обліку, де базовими поняттями є виручка (дохід) і витрати. Позитивна різниця між виручкою і витратами називається прибутком, а негативна — збитками. Однак, якщо перед корумпованим менеджментом стоїть мета довести до банкрутства підприємство,
тоді об'єктивний збиток від господарської діяльності
буде суб'єктивним прибутком для цього топ-менеджменту.
У процесі досягнення цілей використовуються
(витрачаються) ресурси (засоби). Отже, витрати — це
сукупність засобів, витрачених в спробах досягти цілі
(одержання прибутку). Обсяг засобів, які планується
витратити, можна розглядати як складову частину цілі.
Тому, коли заради певного результату витрачається
більше засобів, ніж передбачалося, то можна говорити
про те, що ціль не досягнута (мета не виправдовує затрачені засоби).
Ринок. Перехід від натурального господарства до
поставок надлишків виробництва невідомим споживачам формує ринок. Такі поставки надлишків свідчать
про те, що обхідне досягнення цілей через обмін на
ринку представляється індивіду більш вигідним, ніж
безпосереднє використання наявних засобів. Виробництво надлишків первинно робиться з надією, що в
підсумку будуть досягнуті конкретні власні цілі. При
цьому і саму поставку в деякому роді можна вважати
самодостатньою ціллю.

ВІСНИК ЕКОНОМІЧНОЇ НАУКИ УКРАЇНИ

ВИШНЕВСЬКИЙ О. С.
Таким чином, ринок — це процес отримання засобів досягнення власних цілей в обмін на засоби досягнення чужих цілей.
У процесі узгодження цілей формуються ринкові
ціни. Неринкові ціни — це підпорядкування цілей одних людей (або їх груп) цілям інших людей.
Важливим моментом є диференціація ринком індивідів щодо розширення можливостей для досягнення цілей. Якщо індивід виходить на ринок з одним
засобом «праця», то тільки його він і здатний запропонувати для обміну (виставити на продаж). Якщо індивід має додаткові засоби для досягнення цілей (насамперед чужих), то у нього в ринковому обміні більше можливостей для досягнення своїх цілей. В цьому
контексті цифрові платформи також мають суттєве
значення, бо розширюють (а) обізнаність про чужі цілі
та (б) спряють поширенню інформації про наявні ресурси для обміну.
Попит і пропозиція. З позиції австрійської школи
попит і пропозиція насамперед розглядаються в зв'язку з формуванням ціни [3, с. 370; 21, с. 405]. О. БемБаверк пише про справедливість тези «ціни матеріальних благ визначаються відношенням між пропозицією
і попитом» у разі «якщо під пропозицією і попитом
розуміти не тільки число пропонованих і необхідних
примірників матеріальних благ, а й всю взагалі сукупність факторів, що впливають на дії продавців, з одного боку, і покупців — з іншого» [21, с. 405].
Фундаментальним чинником, який в явному вигляді не береться до уваги є цілепокладання. Воно визначає попит і пропозицію, які є не тільки характеристикою ринкового процесу, а й передумовою його
існування. Отже, можна запропонувати такі визначення «попиту» і «пропозиції». Попит — це вимога суб'єкта на засоби досягнення своїх цілей, які йому не
належать. Пропозиція — це готовність суб'єкта відмовитися (через обмін) від наявних у нього засобів досягнення чужих цілей.
Відсоток. Відсоток пов'язаний з часовою перевагою, яке є одним з важливих елементів системи австрійської школи. Л. Мізес вказує, що «часова перевага
проявляє себе у феномені первісного відсотка, тобто
знижки на майбутні блага в порівнянні з теперішніми»
[3, с. 489], а сам «первинний відсоток є відношення
цінності, що приписується задоволенню потреби в
найближчому майбутньому, і цінності, що приписується задоволенню потреби в більш віддалені періоди
майбутнього» [3, с. 490].
М. Блауг, аналізуючи австрійську теорію капіталу
і відсотка зазначає, що «перспектива опинитися не в
змозі насолодитися плодами майбутніх доходів внаслідок смерті або фізичної немощі часто змушує людей
дисконтувати майбутнє, однак можливість втратити
джерело доходу лякає людей нітрохи не менше, ніж
втрата майбутніх насолод, і змушує їх дисконтувати
сьогодення. ... З сучасної точки зору немає підстав
вважати, що більшість людей дисконтують майбутнє,
а не сьогодення, однак із застереженням: мова йде про
суб'єктивні норми дисконту, які ніяк не залежать від
норми відсотка» [24, с. 466].
Таким чином, феномен нетотожності цілі самої
собі в залежності від періоду часу породжує розходження в цінності одних і тих самих засобів її досягнення в різні моменти часу. Часто має місце перевага більш ранніх цілей пізнім, що обумовлює позитивне значення відсотка, але в загальному випадку
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може мати місце і зворотна ситуація. Пізніші цілі можуть бути кращі, ніж більш ранні (у цьому випадку
спостерігається негативна ставка відсотка). Отже, відсоток — це відносна цінність цілі в залежності від
фактору часу, яка переноситься на засоби її досягнення. При цьому, певній цілі в момент часу Т(0)
може надаватися більша перевага, ніж тій самій цілі в
момент часу Т(1), і менша перевага в момент часу Т(2).
Капітал, праця і вільний час. АШЕТ не залишає
поза увагою питання, пов'язані з працею і капіталом.
Щодо капітальних благ Л. Мізес пише: «В основі
кожного кроку вперед по шляху до достатку лежать
заощадження — запасання виробів, які дозволяють
продовжити середній період часу, що протікає між початком процесу виробництва і випуском виробів, готових до використання та споживання. Вироби, що
накопичуються для цієї мети, є або проміжними етапами в технологічному процесі, тобто інструментами
та напівфабрикатами, або благами, готовими до споживання, які дозволяють людині замінити, не відчуваючи потреби протягом періоду очікування, менш тривалі процеси на більш тривалі. Ці блага називаються
капітальними. ... Вони — основа людської цивілізації.
Без заощадження і накопичення капіталу не може існувати ніякої спрямованості до нематеріальних цілям»
[3, с. 245]. Отже, в найбільш феноменологічно скороченій формі капітал являє собою сукупність засобів
досягнення цілей.
Праця являє собою лише один із засобів досягнення цілей, тобто є складовою частиною гранично
широкого трактування капіталу, де «одним з використовуваних засобів є праця чинного людини» [3, с. 15].
Таким чином, позиції австрійської школи відповідає найбільш поширене визначення праці, згідно з
яким це «доцільна діяльність людини, спрямована на
створення за допомогою знарядь виробництва матеріальних і духовних цінностей» [25, с. 99]. Редукуючи це
визначення можна визначити, що праця — це доцільна
діяльність або діяльність, спрямована на досягнення
цілей.
Особливу увагу представники австрійської школи
приділяють «негативній корисності праці», вказуючи
наступне: «Досвід вчить нас, що негативна корисність
праці існує ... Ми бачимо, що люди відмовляються від
переваг, які вони могли б придбати, працюючи більше, тобто вони готові приносити жертви заради відпочинку. З цього факту ми робимо висновок про те, що
дозвілля оцінюється як благо, а праця розглядається
як тягар» [3, с. 65]. «Люди працюють тільки в тому випадку, якщо цінують віддачу від праці вище, ніж
зменшення задоволення, викликаного скороченням
дозвілля. Робота передбачає негативну корисність» [3,
с. 124].
Негативна корисність праці виникає через те, що
індивід працює над досягненням чужих цілей. Робота
над досягненням своїх цілей з негативною корисністю
не ототожнюється. Причому робота над досягненням
своїх цілей проходить у вільний час від досягнення чужих цілей. Отже, вільний час — це час не зайнятий для
реалізації чужих цілей.
Висновки. Виходячи з результатів проведеного дослідження можна зробити висновок, що цілепокладання є основою діяльності, тому що саме цілі виділяють з навколишнього середовища засоби їх досягнення, визначають характер і форми діяльності. Зміщення акцентів аналізу від економічних благ до цілей
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діяльності забезпечує можливість спростити та універсалізувати ключові економічні поняття.
Осмислення стратегування як інституту, де базисом є цілепокладання, дозволяє закласти основи переходу від методологічного індивідуалізму до «інституційного індивідуалізму», зв'язати цілі (виражені в
формальних і неформальних стратегіях) індивідів і організацій (колективу індивідів), що сприяє подоланню
обмеженості методологічного індивідуалізму при збереженні фокуса уваги на цілях, які обумовлюють поведінку індивідів. Отже, аналіз цілепокладання в рамках інституту стратегування забезпечує поліпшення
розуміння економічної поведінки людей в сучасному
світі. А розширення застосування інституту стратегування має перспективи для підвищення загальної
ефективності економічної діяльності щодо поставлених цілей.
Інституціоналізація цілепокладання в стратегування відкриває можливості для подальшого узгодження (синтезу) між новою інституціональною
економічною теорією та австрійською школою через
об'єднання історичного і позаісторичного підходу, а
також інституціоналізації методологічного індивідуалізму при формуванні та реалізації стратегій.
У практичній площині поглиблення розуміння
ролі цілепокладання приводить до формалізації інституту стратегування і постійного розширення його застосування. Тому, діяльність, пов'язана зі стратегічним
управлінням (включаючи формування стратегій) на
індивідуальному, підприємницькому, регіональному,
національному та наднаціональному рівні, є не даниною моді, а закономірною реакцією на розвиток економічної науки.
Список використаних джерел
1. Бузгалин А. В. Закат неолиберализма. Вопросы
экономики. 2018. № 2. С. 122-141. doi: https://doi.org/
10.32609/0042-8736-2018-2-122-141.
2. Автономов В. С. За что экономисты не любят
методологов / Блауг М. Методология экономической
науки, или как экономисты объясняют (науч. ред. и
вступ. ст. B.C. Автономова). Москва: НП «Журнал
Вопросы экономики», 2004. С. 11-16.
3. Мизес Л. Человеческая деятельность: трактат
по экономической теории / пер. с 3-ого испр. англ.
изд. А.В. Кучерова. Челябинск: Социум, 2005. 877 с.
4. Garrison R. Natural Rates of Interest and
Sustainable Growth. Cato Journal. 2013. № 32(2). P. 423437.
5. Рыкова И. А. Кризис современной экономической политики и уроки австрийской школы.
Финансы и кредит. 2012. № 34 (514). С. 44-51.
6. Заостровцев А. П. Экономические циклы:
анализ австрийской экономической школы. Финансы
и бизнес. 2009. №3. С. 5-17.
7. Усанов П. В. Феноменология как основание
политической экономиию Общественные науки и
современность. 2015. № 6. С. 131-141.
8. Усанов П. В. Экономическая феноменология
как метод политической экономии австрийской
школы. Terra Economicus. 2010. №8(4). С. 47-56.
9. Ширяев И. М. Исследование экономической
эволюции в работах представителей австрийской
школы экономической теории. Актуальные проблемы
гуманитарных и естественных наук. 2014. № 8-2. С. 7577.

14

10. Заостровцев А. П. Современная австрийская
школа об институтах, проблемах развития и роли
экономиста. Вопросы экономики. 2015. № 7. С. 73-86.
11. Ковалёв А. В. Австрийская школа и институционализм: схожесть методологии. Terra Economicus.
2011. № 9(4). С. 77-82.
12. Вольчик В. В. Институционализм: торжество
мультидисциплинарности. Journal of Institutional
Studies. 2009. №1. С.73-78.
13. Дементьев В.В. Институциональная политическая экономия: с чего начать? Journal of Institutional
Studies. 2015. №1. С. 25-44. doi: 10.17835/2076-6297.
2015.7.1.025-044.
14. Вишневский А. С. Общая теория стратегирования: от парадигмы к практике использования.
Киев: ИЭП НАН Украины, 2018. 168 с.
15. Вишневський О. С. Інститут стратегування як
інструмент переходу до порядків відкритого доступу в
Україні. Ефективна економіка. 2020. № 8. URL:
http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8102 (дата
звернення: 29.08.2020). doi: 10.32702/2307-2105-2020.
8.59.
16. Ходжосон Дж. Экономическая теория и
институты: Манифест современной институциональной экономической теории. Москва: Дело, 2003. 464 с.
17. Декарт Р. Сочинения: в 2 т. Москва: Мысль,
1989. Т.1. 654 с.
18. WHO. (2016). Age-standardized suicide rates (per
100 000 population). URL: https://web.archive.org/web/
20180318182842/http://apps.who.int/gho/data/view.main.
MHSUICIDEASDRREGv?lang=en.
19. Роббинс Л. Предмет экономической науки.
Thesis. Теория и история экономических и социальных
институтов и систем. Альманах. 1993. № 1(1). С. 1023.
20. Менгер К. Основания политической экономии. / Менгер К., Бём-Баверк Е., Визер Ф.
Австрийская школа в политической экономии; пер. с
нем. Г. Тиктина и И. Абергуза; под ред. Р. М.
Орженцкого. Москва: Экономика, 1992. С. 31—242.
21. Бём-Баверк О. Основания политической экономии / Менгер К., Бём-Баверк Е., Визер Ф.
Австрийская школа в политической экономии;; пер. с
нем. Г. Тиктина и И. Абергуза под ред. Р. М.
Орженцкого. Москва: Экономика, 1992. С. 243—426.
22. Laloux F. Reinventing Organisations: A Guide to
Creating Organisations Inspired by the Next Stage of
Human Consciousness. Brussels: Nelson Parker, 2014.
360 p.
23. Бухарин Н. И. Политическая экономия
рантье. Теория ценности и прибыли австрийской
школы. Москва: Орбита, 1988. 191 с.
24. Блауг М. Экономическая мысль в ретроспективе / пер. с англ. 4-е изд. Москва: Дело, 1994.
720 с.
25. Шигапова М. Ю. & Марцева Л. М. Сущность
и содержание определения понятия труда. Инновационная экономика и общество. 2017. № 1 (15). С.94100.
References
1. Buzgalin A. V. (2018). The decline of neoliberalism. Issues of Economics, 2, рр. 122-141. doi: https:
//doi.org/10.32609/0042-8736-2018-2-122-141 [in Russian].

ВІСНИК ЕКОНОМІЧНОЇ НАУКИ УКРАЇНИ

ВИШНЕВСЬКИЙ О. С.
2. Avtonomov V. S. (2004). For what economists do
not like methodologists. Blaug M. Methodology of economic
science, or as economists explain (scientific ed. and
introductory article by V. S. Avtonomov). (рр. 11-16).
Moscow, NP "Journal of Economics" [in Russian].
3. Mises L. (2005). Human activity: a treatise on
economic theory. Chelyabinsk, Social. 877 p. [in Russian].
4. Garrison R. (2012). Natural Rates of Interest and
Sustainable Growth. Cato Journal, 32(2), рр. 423-437.
5. Rykova I. A. (2012). The crisis of modern
economic policy and the lessons of the Austrian school.
Finance and Credit, 34 (514), рр. 44-51 [in Russian].
6. Zaostrovtsev A. P. (2009). Economic Cycles: An
Analysis of the Austrian School of Economics. Finance and
Business, 3, рр. 5-17 [in Russian].
7. Usanov P. V. (2010). Economic phenomenology as
a method of political economy of the Austrian school.
Terra Economicus, 8 (4), рр. 47-56 [in Russian].
8. Usanov P. V. (2015). Phenomenology as the basis
of political economy. Social Sciences and the Present, 6,
рр. 131-141 [in Russian].
9. Shiryaev I. M. (2014). The study of economic
evolution in the works of representatives of the Austrian
school of economic theory. Actual problems of the
humanities and natural sciences, 8-2, рр. 75-77 [in
Russian].
10. Zaostrovtsev A. P. (2015). The modern Austrian
school about institutions, problems of development and the
role of economist. Issues of Economics, 7, рр. 73-86 [in
Russian].
11. Kovalev A. V. (2011). Austrian School and Institutionalism: the Similarity of Methodology. Terra
Economicus, 9 (4), рр. 77-82 [in Russian].
12. Volchik V. V. (2009). Institutionalism: Triumph
of Multidisciplinarity. Journal of Institutional Studies, 1,
рр. 73-78 [in Russian].
13. Dementiev V. V. (2015). Institutional Political
Economy: Where to Start? Journal of Institutional Studies,
1, рр. 25-44. doi: 10.17835/2076-6297.2015.7.1.025-044
[in Russian].
14. Vishnevsky A. S. (2018). General theory of
strategy: from paradigm to practice of use. Kiev, ІІЕ of NAS
of Ukraine. 168 p. [in Russian].
15. Vyshnevskyi O. (2020). Institute of strategizing as
a tool of the transition to open-access orders in Ukraine.

Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 8. Available at:
http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8102 (Accessed 30 Sep 2020). doi: 10.32702/2307-2105-2020.8.59
[in Ukrainian].
16. Hodgson J. (2003). Economic theory and
institutions: Manifesto of modern institutional economic
theory. Moscow, Case. 464 p. [in Russian].
17. Descartes R. (1989). Works: in 2 vols. Moscow,
Thought. Vol. 1. 654 p. [in Russian].
18. WHO. (2016). Age-standardized suicide rates (per
100 000 population). Available at: https://web.archive.org/
web/20180318182842/http://apps.who.int/gho/data/view.
main.MHSUICIDEASDRREGv?lang=en.
19. Robbins L. (1993). The subject of economic
science. Thesis. Theory and history of economic and social
institutions and systems. Almanac. 1993, Volume 1, Issue 1,
рр. 10-23. Available at: https: //igiti. hse.ru/data/058/
314/1234/1_1_1Robb.pdf [in Russian].
20. Menger K. (1992). The Foundations of Political
Economy / Menger K., Böhm-Bawerk E., Wieser F.
Austrian School in Political Economy (Trans. from German
by G. Tiktin and I. Aberguz; under the editorship of R. M.
Orzhentsky). Moscow, Economics. Рр. 31—242 [in
Russian].
21. Böhm-Bawerk, E. (1992). The Foundations of
Political Economy / Menger K., Böhm-Bawerk E., Wieser
F. Austrian School in Political Economy (Trans. from
German by G. Tiktin and I. Aberguz; under the editorship
of R. M. Orzhentsky). Moscow, Economics. Pр. 243-426
[in Russian].
22. Laloux F. (2014). Reinventing Organisations: A
Guide to Creating Organisations Inspired by the Next
Stage of Human Consciousness. Brussels, Nelson Parker.
360 p.
23. Bukharin N. I. (1988). Political economy rentier.
The theory of value and profit of the Austrian school.
Moscow, Orbit. 191 p. [in Russian].
24. Blaug M. (1994). Economic thought in retrospect.
4th ed. Moscow, Case Ltd. 720 p. [in Russian].
25. Shigapova M. Yu. & Martseva L. M. (2017). The
essence and content of the definition of the concept of
labor. Innovation Economy and Society, 1 (15), рр. 94-100
[in Russian].
Стаття надійшла до редакції 02.09.2020

Формат цитування:
Вишневський О. С. Цілепокладання як базис австрійської школи економічної теорії. Вісник економічної
науки України. 2020. № 2 (39). С. 9-15. doi: https://doi.org/10.37405/1729-7206.2020.2(39).9-15
Vyshnevskyi O. S. (2020). Goal-setting as the Basis of the Austrian School of Economic Theory. Visnyk ekonomichnoi
nauky Ukrainy, 2 (39), рр. 9-15. doi: https://doi.org/10.37405/1729-7206.2020.2(39).9-15

2020/№2

15

СЫТНИК Е. А.

УДК 005.7

DOI: https://doi.org/10.37405/1729-7206.2020.2(39).16-19

Евгений Анатольевич Сытник
канд. экон. наук, доц.
докторант
ORCID 0000-0001-8260-4032,

Институт экономики промышленности НАН Украины, г. Киев

ГИПОТЕЗА О ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
КОМПЛЕКСНЫХ ЧИСЕЛ ДЛЯ АНАЛИЗА КОНТИНУУМА
ОРГАНИЗАЦИОННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ
Актуальность проблемы. Одной из актуальных
проблем современного институционального направления экономической науки является проблема организационной эволюции экономики. Несмотря на наличие
обширной литературы, в ней не вполне удовлетворительно объяснены механизмы победы более эффективных организационных форм производства над менее
эффективными, а главное, движущие импульсы организационных изменений. Недостаточно объяснена
также общая динамика организационных изменений,
в частности, то, что организационные изменения в
корпорациях и фирмах не только нарастают количественно, но и происходят преимущественно волнами,
а не в результате постоянных и плавных трансформаций.
Иначе говоря, такой важный элемент современной экономической и, шире, общественной системы,
как организационные изменения, остается без надлежащего осмысления. Между тем, за минувшие три десятилетия произошел необычайный рост масштабов и
интенсивности организационных изменений в корпорациях и фирмах. Так, например, в США 30 лет назад
каждая из компаний, входящих в первую сотню лидеров американского бизнеса, ежегодно проводила в
среднем 1-2 крупномасштабных преобразования, а сегодня это количество достигло 20-25. Отсутствие
надлежащего научного осмысления организационных
изменений во многом можно объяснить отсутствием
адекватных научному вызову методологических подходов и эконометрического инструментария.
Разработка таких подходов и такого инструментария позволила бы более адекватно описать организационную эволюцию индустриальной и т.н. постиндустриальной экономики и найти новые подходы к решению накопившихся в ней теоретических и практических вопросов. Так, дав ответы на эти вопросы,
можно успешней решать проблему модернизация т.н.
старопромышленных регионов Европы, в частности,
украинского Донбасса, реконструкция которого является одной из важнейших социально-экономических
проблем Украины в современных условиях. Это и
определило актуальность статьи.
Анализ последних исследований и публикаций.
Англоязычная библиография по управлению изменениями включает порядка двухсот авторитетных источников. Немалое число зарубежных периодических изданий полностью или частично освещает проблемное
поле управления изменениями, в их числе: Journal of
Organizational Change Management («Журнал управления организационными изменениями), Journal of
Management Development («Журнал развития менеджмента»), Leadership & Organization Development Journal
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(«Журнал лидерства и организационного развития»),
European Management Journal («Европейский журнал
менеджмента»), International Journal of Operations &
Production Management («Международный журнал
управления операциями и производством»), International Journal of Quality and Reliability Management
(«Международный журнал управления качеством и
надежностью») и др.
Вместе с тем, как справедливо отмечает А. Царенко, «существующие источники содержат большое
число практических идей и советов, которые, однако,
не помогают прийти к единому пониманию процесса
организационных изменений. … Существующие концепции обычно описывают необходимые, а не достаточные условия для эффективной реализации изменений... При обилии статей по управлению изменением,
лишь малая доля помогает понять, как и что нужно
менять» [1].
Если говорить о программах подготовки в сфере
управления изменениями, подготовленных для слушателей в рамках различных тренингов и консультаций,
то следует отметить, что их содержание значительно
варьируется и не имеет общего стержня. В одних случаях слушателей обучают инструментальным концепциям повышения эффективности бизнеса, в других —
процессу трансформации через описание этапов, при
этом без ответа остается вопрос, что же именно следует менять, а ответы даются скорее на вопросы «почему?» и «как?». Иначе говоря, на данный момент еще
не сформировалась единая терминология и нет четкого определения управления изменениями. Особенно
следует подчеркнуть, что на сегодняшний день нет
удовлетворительных объяснений механизмов связи
между организационно-институциональной стороной
изменений и стоимостной, рыночной средой, в которой они происходят.
Цели статьи — обозначить соотношение между
организационной составляющей природы фирмы и
рыночными трансакциями, а также предложить, пока
что в общих чертах, математический аппарат для количественного описания механизмов связи между организационно-институциональной стороной изменений и стоимостной, рыночной средой, в которой они
происходят.
Изложение основного материала исследования.
Среди авторов, труды которых интересны с точки зрения выявления связи между организацией и стоимостью, довольно отчетливо просматриваются две основные логические линии по этой проблеме. Первая из
них состоит в том, что организационные процессы, с
одной стороны, и процессы формирования издержек
и создания стоимости — с другой рассматриваются, по
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сути, в отрыве друг от друга. Это характерно, прежде
всего, для большинства представителей т.н. НИЭТ,
или Новой институциональной экономической теории. Вместе с тем следует отметить, что современная
экономическая мысль уже приблизилась к пониманию
того, что рассматривать эти две сущности в отрыве
друг от друга непродуктивно, и что «теоретический
разрыв между организационными процессами и их издержками и производством, инициированный НИЭТ,
является искусственным» [2].
Вторая линия состоит в том, что организационные процессы, протекающие в экономике, и стоимость, создаваемая в ней, рассматриваются в той или
иной взаимосвязи друг с другом. Обобщая различные,
касающиеся этого вопроса работы, следует отметить,
что существует значительное многообразие точек зрения и подходов, однако можно с уверенностью говорить о том, что в результате этих исследований становится очевидной не только тесная связь, но и специфичность, автономность организационной составляющей природы фирмы от сферы рыночных трансакций.
Для понимания этой автономности и инаковости
организационной составляющей природы фирмы от
сферы рыночных трансакций, и вместе с тем, взаимосвязи их, очень интересными представляются работы
М. Дитриха. В них он постулирует принципиально
важное предположение, которое состоит в том, что
фирма рассматривается им как источник не только издержек, но и выгод, доходов (revenues), а трансакции,
в свою очередь, не являются чем-то данным и неизменным, а, наоборот, изменяются в зависимости от
координирующего их механизма управления. Это позволяет сделать вывод о том, что даже если организационные (и отождествляемые с ними трансакционные) издержки выше, чем у рынка, то это не обязательно будет приводить к замещению фирмы рынком,
поскольку организация рождает еще и некие выгоды,
превышающие свои собственные издержки:
«В динамичном окружении (свободного рынка и
конкуренции — Е. С.) управляющие структуры могут
получить право на существование от преимуществ в
выгодах (доходах), при том, что сопутствующие издержки могут меняться или оставаться неизменными…
Выгоды такого рода основываются на определенной
форме использования ресурсов…» [3].
Из работы Дитриха следует, что выгоды, порожденные организацией, выполняют роль своеобразного
защитного буфера, который сохраняет те или иные
«управляющие структуры» от колебания издержек, понимаемых в чисто стоимостном, рыночном смысле.
Это демпфирование, конечно же, имеет свои количественные пределы, но все же имеет место. Тем самым
внутренний, так сказать, мир фирмы в сущностном
смысле логически отделяется от сферы рыночных
трансакций, а организация наделяется самостоятельной природой и, соответственно, инерцией или автономностью самостоятельного существования. При
этом между организационной, так сказать, материей и
стоимостью есть и определенная соизмеримость,
иначе как бы в противном случае организация могла
демпфировать фирму от колебания издержек, имеющих стоимостное выражение.
По сути, мысль о взаимосвязи между организацией (организационным устройством), с одной стороны, и стоимостным аспектом процессов — с другой
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прослеживается и в трудах Л. Грейнера. Грейнер, исследуя модели организационного развития, говорит о
пяти ключевых параметрах, которые определяют модель организационного развития: возраст организации, размер организации, стадии эволюции, стадии
революции и т.н. характеристики отрасли. Этот последний, пятый параметр (характеристики отрасли),
представляет здесь особый интерес, поскольку при его
развернутом описании говорится о том, что доходы
могут компенсировать недостатки организации:
«В быстро растущей отрасли компании достаточно быстро увеличиваются в размерах, что приводит
к необходимости внедрения новых методов управления, а в отраслях с высокой прибыльностью компании
могут сохранять свое внутреннее устройство на протяжении длительного периода, так как высокие доходы
будут «закрывать» недостатки организационного
устройства» [4].
Иными словами, мнения Дитриха и Грейнера касаются одного и того же, только в известном смысле
обратны по отношению друг к другу: если у Дитриха
выгоды, порожденные организацией, защищают
«управляющие структуры» организации от колебания
издержек, то у Грейнера, наоборот, высокие доходы
компенсируют «недостатки организационного устройства». Это нисколько не отрицает, а лишь дополняет
связь между организацией и стоимостными процессами (в частности, процессом формирования издержек всех видов).
Следует отметить, что взгляды М. Дитриха находятся в известном диссонансе с основным течением
НИЭТ, в рамках которого трансакции и фазы производства (т.е. свойственные каждой из них трудовые,
координационные, транспортные и пр. процессы) не
зависят от изменений механизма (структуры) управления. Так, если сопоставить взгляды М Дитриха и одного из основателей НИЭТ Уильямсона по вопросу
связи механизмов и структур управления в трансакционной теории, то получится следующее. Уильямсон
считал, что трансакции и фазы производства (фазы
производства в указанном выше смысле) не изменяются при изменениях механизма (структуры) управления. В отличие от него, М. Дитрих проводит идею о
том, что производство и межпроизводственные трансакции зависят от структуры управления. Это представляется важным для дальнейшего рассуждения.
Кроме Дитриха, подобную логическую линию,
которая проявилась было на раннем этапе развития
НИЭТ, пытались проводить Алчиан и Демсец, которые в статье «Производство, информационные издержки и экономическая организация» [5] писали о
возникновении фирмы для получения особого, недостижимого рынком результата, т.е. продукта, превышающего сумму продуктов труда каждого субъекта организации в отдельности. Однако эта линия подверглась критике со стороны «отца-основателя» теории
Уильямсона и не получила дальнейшего развития. Интересно, что позже Демсец сожалел о том, что не занимался в должной мере анализом источников производства того особого продукта, о котором он заявлял
в ранних работах, и который «оправдывает» возникновение фирмы.
Среди исследователей, которые изучали связь организационной структуры, с одной стороны, и, с другой стороны, производственных издержек, издержек
рыночных трансакций, можно упомянуть Медхока.
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Медхок считает, что такая составляющая организационной структуры, как механизм координации, влияет
не только на издержки рыночных трансакций в организации, но и на производственные издержки, связанные с качеством и процессом использования ресурсов,
особенно т.н. человеческого капитала:
«…Хотя большинство работ по трансакционным
издержкам сфокусированы на издержках, ассоциируемых с рыночным обменом, значительная часть решения типа "покупать или производить" объяснялась колебаниями во внутриорганизационных издержках,
большинство из которых должно быть связано с различиям в навыках и знаниях» [6].
Кроме того, Медхок пытается количественно соотнести влияние производственных и трансакционных
издержек в процессе принятия решений типа «покупать-или-производить», точнее, на результаты такого
типа решений:
«Вокер и Вебер (1984) обнаружили, что как производственные, так и трансакционные издержки являются значимыми при принятии решения "покупатьили-производить", хотя производственные издержки
перевешивают трансакционные…» [там же].
Однако, как видно из цитируемого текста, это соотношение у Медхока выглядит не слишком математически строгим и содержит слова, вроде «перевешивают», без четкого ответа на вопросы «На сколько перевешивают?» и «Почему?»
Вообще, говоря о количественной стороне
вопроса, или о возможности количественного измерения институционально-экономических процессов,
происходящих в фирме, а точнее, измерения событий
в континууме организационных изменений, следует
отметить крайне малое количество научных исследований на эту тему.
Вот что пишет по этому поводу М. Белоусенко,
автор обширной обзорной работы по теории фирмы:
«Мы смогли найти единственную работу, в которой
степень иерархичности экономических организаций
подвергается эмпирическому анализу с помощью ряда
количественных показателей. Сами ее авторы, итальянские исследователи М. Коломбо и М. Дельмастро,
отмечают отсутствие такого рода исследований, несмотря на огромное количество теоретических работ,
посвященных именно этому параметру (иерархичности — Е. С.) организации» [2].
Следует сказать, что степень иерархичности экономических организаций — одна из немногих сфер,
где делаются попытки эмпирического анализа с использованием количественных показателей, в остальных случаях это, зачатую, только изящная словесность. Да и у упомянутых Коломбо и Дельмастро количественный анализ ограничивается лишь подсчетом
уровней власти в фирме и распределением прав принятия шести стратегических решений, касающихся
производства и организации (закупка отдельных единиц техники и крупномасштабного капитального оборудования, введение новых технологий, найм и увольнение работников, определение индивидуальных и
коллективных стимулов, продвижение людей по карьерной лестнице) методом социологических опросов
менеджеров предприятий [7]. Что явно недостаточно
для решения проблем количественного измерения организационных изменений.

18

Другой проблемой, наряду с малым числом исследований на количественную тематику, можно считать отсутствие устоявшегося определения трансакционных издержек, в связи с чем некоторые исследователи называют их «достаточно туманной сущностью».
Подведу промежуточный итог. С одной стороны,
организация (здесь в значении особой материи, т.е.
организационного, институционального устройства
любой корпорации и фирмы) логически достаточно
отделена от рыночных трансакций, чтобы считать ее
сферу специфичной и относительно автономной. С
другой стороны, организационные процессы внутри
фирмы как-то увязаны со сферой рыночных трансакций, при этом механизмы такой связи и, особенно,
взаимного влияния рыночных трансакций, трансакционных и трансформационных издержек на процессы
организационной эволюции в современной экономической науке выявлены недостаточно, не говоря уже о
математической формализации этих процессов. Для
решения этой проблемы предлагаю свою гипотезу.
Краткая формулировка гипотезы: множество значений трансакционных издержек, непосредственно влияющих на организационные изменения, в математическом
смысле лежит над осью вещественных чисел, если таковой считать ось обычных стоимостных значений. Поэтому для учета трансакционных издержек предлагаю
ввести дополнительную ось координат, перпендикулярную множеству вещественных стоимостных значений
экономических издержек. Движение по этой дополнительной, мнимой, не-стоимостной и, в определенном
смысле, организационной оси показывает величину
импульса к организационному совершенствованию
института (института корпорации и формы), через
что, в свою очередь, в перспективе можно выйти на
строго формализованную в количественном, математическом смысле, величину организационной динамики и институциональной эффективности той или
иной организации.
Иными словами, наиболее адекватным инструментом для устранения неясностей, связанных с трансакционными издержками, целесообразно использовать понятие комплексных чисел. Трансакционные
издержки возможно записать в виде общепринятой
математической формы мнимого числа, а общие издержки, соответственно, в виде комплексного числа
формы x = y + bi.
С использованием комплексных чисел можно изменить запись т.н. формулы Демсеца. От общепринятого ее вида:
Со = Ctf + Cm + Ctc [1, с. 23],
где Со — общие издержки производства;
Ctf — трансформационные издержки;
Cm — managerial costs [2, с. 237], т.е. менеджерские
(организационные) издержки;
Ctc — трансакционные издержки;
можно перейти к записи формулы Демсеца с использованием комплексных чисел:
Cg = Ctfm + Ctc*i,
где Cg — общие издержки производства;
Ctfm — сумма трансформационных и менеджерских издержек в стоимостном исчислении;
Ctc — трансакционные издержки;
i — мнимое число.

ВІСНИК ЕКОНОМІЧНОЇ НАУКИ УКРАЇНИ

СЫТНИК Е. А.
Комплексная плоскость общих издержек. Для ответа на вопрос об экономическом смысле комплексного числа в описанном выше контексте введу понятие комплексной плоскости общих издержек. Общие
издержки можно представить на плоскости с прямоугольной системой координат: числу Cg = Ctfm + Ctc*i
соответствует точка плоскости с определенными координатами, а также радиус-вектор, соединяющий
начало координат с этой точкой. Такую плоскость
назову комплексной плоскостью общих издержек
(КПОИ). Вещественные значения общих издержек на
ней расположены на горизонтальной оси, мнимая
единица изображается единицей на вертикальной оси.
Горизонтальную и вертикальную оси назову соответственно вещественной и мнимой осями.
Всю совокупность общих издержек корпорации
или фирмы можно представить на комплексной плоскости, на которой на вещественной оси будут откладываться стоимостные значения издержек в общепринятом, рыночном смысле этого термина, а на дополнительной, или мнимой, оси — особые единицы, понимаемые как единицы изменения организационного
континуума и, возможно, проекция трансакционных
издержек на сферу внутрифирменной организации.
Эти понятия еще нуждаются в уточнении.
Используя предложенную модель, можно лучше
понять движущие силы организационных изменений
в корпорациях и фирмах, увязав их с трансакционными и иными издержками с помощью функции комплексного переменного. Это позволит выйти на новое
понимание связей между организационной структурой
и технологическим процессом в ходе трансформации
ресурсов в продукт и, в конечном счете, позволит разработать необходимое институциональное обеспечение для процессов технологической и социальной модернизации старопромышленных регионов Украины,
и не только ее.
Выводы. Всю совокупность общих издержек корпорации или фирмы можно представить на комплексной плоскости, на которой на вещественной оси будут
откладываться стоимостные значения издержек в общепринятом, рыночном смысле этого термина, а на
дополнительной, или мнимой оси — особые единицы,
понимаемые как единицы изменения организационного континуума.
С использованием возможностей, предоставляемых математическим аппаратом комплексных чисел,
можно попытаться исследовать волнообразные изменения организационных структур фирм и корпораций,
а также делать прогноз организационной динамики на
некоторую перспективу. Это позволит выйти на новое
понимание связей между организационной структурой
и технологическим процессом в ходе трансформации
ресурсов в продукт и, в конечном счете, позволит разработать необходимое институциональное обеспечение для процессов технологической и социальной модернизации старопромышленных регионов.
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СВІТОВІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ АТОМНО-ЕНЕРГЕТИЧНОГО КОМПЛЕКСУ
ТА ЇХ ВПЛИВ НА АТОМНО-ПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС УКРАЇНИ
В умовах переходу до 6-го технологічного укладу
провідними джерелами енергоресурсів стають геліо- та
ядерна енергетика [1; 2]. Про необхідність нарощування видобутку урану та його подальшої переробки у
ядерне паливо говорили всі без винятку уряди України. За оцінками деяких експертів, за його запасами
наша країна посідає перше місце в Європі та входить
у світову десятку. За навіть найскромнішими їхніми
оцінками, сировини вистачить років на сто [14]. Загалом в Україні виробляється в сучасних умовах близько
1000 т уранового концентрату на рік.
Для підтримки виробництва електроенергії діючими енергоблоками АЕС щороку потрібно 2,5 тис.
оксиду урану. Десять років тому було прийнято досить
амбіційну програму «Ядерне паливо України» з планами наростити видобуток уранового концентрату до
1880 т на рік, будівництва заводу ядерного палива
плюс випуску 270 т на рік цирконієвого прокату.
Україна здійснює тільки випуск природного концентрату урану, що є фактично сировинним продуктом з низькою доданою вартістю та підлягає у подальшому збагаченню для виробництва таблеток збагаченого двоокису урану, з яких формуються тепловиділяючі елементи. Слід зазначити, що необхідна кількість
збагаченого урану в ядерному паливі закуповується
Україною тільки в РФ. Росія постачає відвал урану235 після збагачення не менше 0,3%. Аналогічні розробки здійснює компанія Вестінгауз (США).
Основною метою статті є дослідження світових
тенденцій розвитку атомно-промислового комплексу,
розробка послідовності формування умов інноваційно-орієнтованого розвитку атомно-промислового
комплексу України.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню проблем розвитку атомно-промислового комплексу присвятили свої роботи А. Носовський [4],
Л. Литвинський, О. Пуртов [5], О. Максимчук [6],
А. Мохонько, К. Тарасенко [7]. Незважаючи на значну
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увагу науковців, проблема формування умов інноваційно-орієнтованого розвитку атомно-промислового
комплексу потребує більш ретельного вивчення.
Об’єднана енергетична система України — це
складний комплекс електростанцій, електричних та
теплових мереж. Всі елементи енергетичної системи
узгоджені єдиним режимом роботи, що зумовлено необхідністю узгодження виробництва, передачі та розподілу енергії. Найбільш зручним та ефективним для
транспортування видом енергії є електрична енергія.
Переваги її товарного життєвого циклу: виробництва,
передачі, розподілу та утилізації зумовлює її домінування у промисловому та побутовому секторах. Об’єднана енергетична система України містить електростанції різного типу:
— теплові станції;
— атомні станції;
— гідроелектростанції;
— станції відновлювальної енергетики (сонячні,
вітро- станції та станції генерації електричної енергії з
біомаси).
Обсяги виробництва атомної енергії проілюстровано на рис. 1.
У світовому балансі атомна енергетика складає
10,2% (рис. 2) [18].
Дванадцять країн в 2018 році виробили чверть
своєї електроенергії з атомної. Франція отримує
близько трьох чвертей енергії від свого енергобалансу.
Угорщина, Словаччина і Україна отримують більше
половини від ядерної енергії, в той час як Бельгія,
Швеція, Словенія, Болгарія, Швейцарія, Фінляндія та
Чеська Республіка отримують третину або більше. Південна Корея зазвичай отримує більше 30% своєї електроенергії від атомної енергетики, в той час як в США,
Великобританії, Іспанії, Румунії та Росії близько
1/5 електроенергії припадає на атомну енергію.
Україна знаходиться на 7 місці щодо виробництва
атомної електроенергії (рис. 3).
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Рис. 1. Виробництво атомної енергії в світі

Рис. 2. Світовий енергетичний баланс [18]
У Канаді є 19 діючих ядерних реакторів, сумарна
корисна потужність яких становить 13,6 ГВт. У 2018
році атомна промисловість виробила 15% електроенергії країни.
Всі, крім одного з 19 ядерних реакторів країни
розташовані в Онтаріо. Десять з цих реакторів — шість
у Брюса і чотири в Дарлингтоні — повинні бути відремонтовані. Програма продовжить термін експлуатації
на 30-35 років. Подібні роботи по відновленню дозволили Онтаріо відмовитися від вугілля в 2014 році,
отримавши один із самих чистих видів енергії в світі.
У США є 96 діючих ядерних реакторів, сумарна
корисна потужність яких становить 97,9 ГВт. У 2018
році атомна промисловість виробила 19% електроенергії країни. У 2016 році був введений в експлуатацію новий ядерний енергетичний реактор уперше в
країні за 20 років.
Аргентина має три реактори, сумарна корисна
потужність яких становить 1,7 ГВт. У 2018 році країна
виробила 5% своєї електроенергії з атомної енергії.
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У Бразилії є два реактори, сумарна корисна потужність яких становить 1,9 ГВт. У 2018 році атомна
промисловість виробила 3% електроенергії країни.
У Бельгії сім діючих ядерних реакторів, сумарна
корисна потужність яких становить 5,9 ГВт. У 2018
році атомна промисловість виробила 39% електроенергії країни.
У Фінляндії чотири діючих ядерних реактори загальною корисною потужністю 2,8 ГВт. У 2018 році
атомна промисловість виробила 32% електроенергії
країни. П'ятий реактор — ЕПР потужністю 1720 МВт —
знаходиться в стадії будівництва, і планується побудувати російський блок ВВЕР-1200 на новому майданчику (Ханхіківі).
Франція має 58 діючих ядерних реакторів. Енергетична політика 2015 року була спрямована на скорочення частки країни в ядерній генерації до 50% до
2025 року. Ця мета тепер відкладена до 2035 року.
Один реактор в даний час будується у Франції — ЕПР
потужністю 1750 МВт.
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Рис. 3. Атомна генерація за країнами у 2018 році [18]
У Німеччині продовжують працювати шість ядерних реакторів, сумарна корисна потужність яких становить 8,1 ГВт. У 2018 році атомна промисловість виробила 12% електроенергії країни.
У Нідерландах є один діючий ядерний реактор,
корисна потужність якого 0,5 ГВт. У 2018 році атомна
промисловість виробила 3% електроенергії країни [18].
В Іспанії сім діючих ядерних реакторів, сумарна
корисна потужність яких становить 7,1 ГВт. У 2018 році атомна промисловість виробила 20% електроенергії
країни.
У Швеції є сім діючих ядерних реакторів, сумарна
корисна потужність яких становить 7,6 ГВт. У 2018 році атомна промисловість виробила 40% електроенергії
країни. Країна закриває деякі старі реактори, але
вклала значні кошти у збільшення терміну експлуатації.
У Швейцарії чотири діючих ядерних реактори загальною корисною потужністю 3,0 ГВт. У 2018 році
атомна промисловість виробила 38% електроенергії
країни [18].
У Сполученому Королівстві є 15 діючих ядерних
реакторів, сумарна корисна потужність яких становить
8,9 ГВт. У 2018 році атомна промисловість виробила
18% електроенергії країни.
У Вірменії є один ядерний енергетичний реактор
з чистою потужністю 0,4 ГВт. У 2018 році атомна промисловість виробила 26% електроенергії країни [18].
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У Білорусі будується перша атомна електростанція. В даний час майже вся електроенергія в країні виробляється з природного газу.
У Болгарії два діючих ядерних реактора, сумарна
корисна потужність яких становить 1,9 ГВт. У 2018 році атомна промисловість виробила 35% електроенергії
країни.
Чеська Республіка має шість ядерних реакторів,
що функціонують з комбінованою чистою потужністю
3,9 ГВт. У 2018 році атомна промисловість виробила
35% електроенергії країни.
Угорщина має чотири діючих ядерних реактора,
сумарна корисна потужність яких становить 1,9 ГВт.
У 2018 році атомна промисловість виробила 51%
електроенергії країни.
Румунія має два діючих ядерних реактора, сумарна корисна потужність яких становить 1,3 ГВт. У
2018 році атомна промисловість виробила 17% електроенергії країни.
У Росії 38 діючих ядерних реакторів сумарною
чистої потужністю 29,2 ГВт. У 2018 році атомна промисловість виробила 18% електроенергії країни [18].
Словаччина має чотири діючих ядерних реактора,
сумарна корисна потужність яких становить 1,8 ГВт.
У 2018 році атомна промисловість виробила 55%
електроенергії країни. Ще два блоки знаходяться в
стадії будівництва.
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У Словенії є один діючий ядерний реактор з корисною потужністю 0,7 ГВт. У 2018 році Словенія виробила 36% електроенергії з атомної енергії.
В Україні є 15 діючих ядерних реакторів, сумарна
корисна потужність яких становить 13,1 ГВт. У 2018
році атомна промисловість виробила 56% електроенергії країни.
Туреччина почала будівництво своєї першої атомної електростанції в квітні 2018 року, а початок експлуатації очікується в 2023 році [18].
Бангладеш розпочав будівництво першого з двох
запланованих російських реакторів ВВЕР-1200 у
2017 році. Будівництво другого почалося в 2018 році.
Планується, що перший блок буде введений в експлуатацію до 2023 року. В даний час країна виробляє
практично всю свою електроенергію з викопного палива.
У Китаї 47 діючих ядерних реакторів, сумарна корисна потужність яких становить 45,7 ГВт. У 2018 році
атомна промисловість виробила 4% електроенергії
країни.
В Індії 22 діючих ядерних реактори загальною корисною потужністю 6,2 ГВт. У 2018 році атомна промисловість виробила 3% електроенергії країни.
В Японії 33 діючих ядерних реактора, сумарна корисна потужність яких становить 31,7 ГВт. На початку
2020 року лише дев'ять реакторів були знову підключені до мережі, а ще 17 знаходяться в процесі схвалення перезапуску після аварії на АЕС «Фукусіма» в
2011 році. У минулому 30% електроенергії в країні
припадало на атомну енергію; в 2018 році цей показник склав всього 6% [18].
Південна Корея має 24 діючих ядерних реактора,
сумарна корисна потужність яких становить 23,0 ГВт.
У 2018 році атомна промисловість виробила 24%
електроенергії країни.
Південна Африка має два діючих ядерних реактора, сумарна корисна потужність яких складає 1,8
ГВт, і є єдиною африканською країною, яка в даний
час використовує ядерну енергетику. У 2018 році
атомна промисловість виробила 5% електроенергії
країни. Південна Африка як і раніше прихильна планам подальшого нарощування потенціалу, але має фінансові обмеженні можливості.
В Ірані є один діючий ядерний реактор з корисною потужністю 0,9 ГВт. У 2018 році атомна промисловість виробила 2% електроенергії країни. Другий російський блок ВВЕР-1000 знаходиться в стадії будівництва [18].
В ОАЕ будують чотири 1450 МВт реактори, а також тісно співпрацюють з Міжнародним агентством з
атомної енергетики та досвідченими міжнародними
фірмами. «Об'єднані Арабські Емірати запустили
атомну електростанцію. Чи створює вона загрози на
Близькому Сході? Першого серпня 2020 р., всього через десять днів після початку власної дослідницької
місії до Марса, Об'єднані Арабські Емірати (ОАЕ) запустили атомну електростанцію, першу в арабському
світі. Нафта й газ із Перської затоки нікуди не поділися, але не вони тепер визначають майбутнє регіону.
В ОАЕ, регіоні Ад-Дафра емірату Абу-Дабі, розпочав
генерацію перший блок атомної електростанції (АЕС)
Барака. Після пуску всіх чотирьох блоків, орієнтовно
до 2023 року, на атомну генерацію припадатиме 25%
електроенергії в ОАЕ з населенням 10 млн людей. Стабільна атомна генерація має згладжувати коливання
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генерації відновлюваних джерел – сонячного світла та
вітру. За розрахунками, запуск станції має зменшити
викиди вуглецю на 21 млн тонн на рік, що еквівалентно усуненню з доріг 3,2 млн автомобілів із двигунами внутрішнього згоряння. ОАЕ стали 31-ю країною, що має власну атомну генерацію електроенергії,
і першою новою країною в цьому клубі з 1990 року,
коли свою АЕС запустив Китай.
Незадовго до цієї події з космодрому в японському космічному центрі Танеґасіма було запущено
космічну ракету Міцубісі H-IIA з супутником «АльАмаль» («Надія») ОАЕ, який на початку наступного
року має приєднатися до шести інших супутників на
орбіті Марса (три — США, два — ЄС, зокрема один
спільно з РФ, один — з Індією). У часове вікно цього
літа до поверхні Марса послали свої місії США і Китай (це складніші місії, ніж вивчення атмосфери з орбіти). РФ намагалася від них не відстати, але через
технічні проблеми змушена відкласти запуск на наступне часове вікно, яке відкриється 2022 року (щоб
встигнути до наступного зближення Землі й Марса).
В ОАЕ не приховують, що смисл марсіанської місії не тільки науковий. Початок дослідження Марса
має бути приурочений 50-річчю утворення держави,
яке відзначатимуть у грудні наступного року. Таке використання космічних досягнень — не новина. Але
все-таки йдеться саме про досягнення, а не куплений
атрибут статусу. Навіть якщо місія до Марса не буде
успішною (близько 30% таких місій невдалі), реалізовуючи космічну програму, ОАЕ встигли глибоко змінити систему освіти на користь сучасних високих технологій і значно підвищити пропорцію високотехнологічних виробництв. В ОАЕ стверджують, що супутник, відправлений до Марса, на 100% створений з
нуля тільки їхніми вченими та інженерами. Можливо,
це твердження трохи силуване: ОАЕ співпрацювали з
Південною Кореєю над створенням супутників спостереження Землі, посилали свого астронавта на Міжнародну космічну станцію. Учені, які реалізовували
місію до Марса, тісно співпрацювали з американським
Університетом Колорадо в Боулдері. Але, в кожному
разі, ОАЕ продемонстрували, що можуть ставити амбіційні цілі й досягати їх.
Реалізація проєкту АЕС Барака почалася 2009 року, коли тендер на будівництво виграла коаліція на
чолі з південнокорейською компанією KEPCO.
Проєкт оцінювався у 20 млрд дол., потім подорожчав
до 30 млрд. Оцінка вартості під час пуску першого
блоку становила 24,4 млрд дол. Спочатку пуск першого блоку очікувався 2017 року. Але національний
орган ОАЕ, повноважний сертифікувати діяльність у
сфері ядерної енергетики, вишукав безліч недоробок,
що затримало початок завантаження блоку паливом до
лютого 2020 року. Після отримання ліцензії перший
блок було введено в робочий режим і підключено до
електричної мережі. Будівництво другого блоку вже
завершене, але процес сертифікації щойно розпочато.
Третій блок готовий на більш як 90%, четвертий — на
більш як 80%.
В АЕС Барака працюють реактори APR-1400 виробництва Південної Кореї. Їхня потужність, як зрозуміло з індексу, становить 1400 мегават. Вони значно
потужніші за ВВЕР-1000 радянського виробництва потужністю 1000 мегаватів, які працюють в Україні, і потужніші за нові російські ВВЭР-1200 потужністю 1200
мегаватів. APR-1400 почали розробляти 1992 року на
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основі корейських реакторів попереднього покоління
OPR-1000, що базувалися на дизайні американської
компанії Combustion Engineering. Для нового покоління корейських реакторів теж використовувалися
напрацювання цієї компанії, атомний бізнес якої на
той час був куплений компанією Westinghouse.
Крім ОАЕ, три енергетичних реактори APR-1400
(із загальної кількості у світі 141, включно з новим на
АЕС Барака) працюють у Південній Кореї на двох
АЕС (усього в країні 24 реактори). У Південній Кореї
тестують і скоро мають ввести в експлуатацію ще один
реактор цього типу, два будують, будівництво ще двох
призупинили. APR-1400 можуть бути використані на
новій АЕС Мурсайд у Великій Британії. Реактор APR1400 отримав ліцензію в Південній Кореї у 2002 році.
2017-го отримав європейський сертифікат EUR, потрібний у деяких країнах поза Європою, таких як ПАР
і Єгипет. 2019 року реактор одержав сертифікат Комісії
з ядерного регулювання США, який діє впродовж 15 років.
АЕС Барака в ОАЕ, таким чином, використовує
потужні атомні реактори нового зразка, побудовані на
американському дизайні, які зарекомендували себе в
Південній Кореї. Це тепер технологія першої АЕС в
арабському світі і третьої в країнах Ісламу (після Пакистану та Ірану).
Станція розміщена на березі Перської затоки неподалік кордону ОАЕ із Катаром. У певному сенсі,
вона міститься на лінії двох політичних розламів: між
арабським світом та Іраном, а також між ОАЕ і Саудівською Аравією, з одного боку, та Катаром — з іншого.
Це дало привід критикам проєкту заявляти, що АЕС
Барака несе нові загрози безпеці. Логіка зрозуміла: у
разі загострення в Перській затоці АЕС Барака ризикує стати об'єктом теракту або військового удару. У
2017 році проіранські загони хуситів у Ємені вже повідомляли про пуск ракети у бік станції. Але ОАЕ
спростували влучення.
Фронтменом критиків виступає відомий британський вчений Пол Дорфман, який консультував уряди
Великої Британії і Франції з питань ядерної безпеки,
зокрема у зв'язку з утилізацією реакторів атомних підводних човнів. Створена ним Група ядерного консультування торік опублікувала дослідження, що розкриває вади дизайну APR-1400 і ризики його експлуатації
в ОАЕ. Головні претензії стосуються відсутності так
званого вловлювача активної зони у разі розплавлення
(проблема, яку виявила аварія на Чорнобильській
АЕС) та недостатньої міцності оболонки реактора, що
не дозволяє витримати влучення авіаційної ракети або
таран бойового літака. Вердикт Дорфмана полягає в
тому, що запущений в ОАЕ реактор — це неправильний реактор, побудований у неправильному місці в
неправильний час. Дорфман вважає, що раз уже реактор запущений, потрібні переговори країн регіону для
створення спільного протоколу реагування на аварії
АЕС Барака.
Не можна сказати, що зазначені технічні вади —
критичні, з погляду усталеної практики у сфері атомної енергетики. В конструкції нового покоління реакторів справді передбачені вловлювачі розплавленої активної зони. Але встановлених реакторів із такими
вловлювачами ще одиниці. Що стосується посиленої
захисної оболонки, то у світі вдосталь реакторів, які
взагалі її не мають.
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Міжнародне
агентство
з
атомної
енергії
(МАГАТЕ) вітало пуск першого блоку АЕС Барака.
ОАЕ для агентства — зразкова країна, з погляду прозорості та безпеки. Ще до початку реалізації своєї
ядерної програми ОАЕ оголосили її ключові параметри: відмова від ізотопного збагачення урану (одне з
конфліктних питань стосовно Ірану) і підписання додаткового протоколу до гарантій МАГАТЕ, який посилює заходи контролю, виходячи з досвіду їх ігнорування Північною Кореєю та Іраном. З початком проєкту у 2009 році ОАЕ підписали зі США так звану
угоду 123. В ній відбиті вимоги розділу 123 Акта про
атомну енергію США 1954 року, що містить заборони, які вважаються «золотим стандартом нерозповсюдження», зокрема щодо ізотопного збагачення та переробки відпрацьованого ядерного палива (два ключових процеси, які дозволяють отримувати збройовий
уран та плутоній).
Тепер усі великі гравці великого Близького Сходу — арабські країни, Іран, Ізраїль, Пакистан — мають
свої технологічні переваги. Очевидно, що це зроблено
не без прихильної участі США. Причому арабський
світ став власником статусних технологій гармонійно
й природно на тлі очікувань арабського ренесансу, а
не нової війни на Близькому Сході. Одна з ключових
умов досягнення такого результату – дотримання деяких базових правил міжнародної системи безпеки,
яка повсюди вважалася зруйнованою, але, ймовірно,
просто трансформувалася. Можна констатувати, що
COVID-19 не зупинив світового розвитку, оскільки
цього літа ще одна країна стала космічною державою
з атомними технологіями» [25].
Велика частка поставок первинної енергії в Україні надходить з урану і значних запасів вугілля. Інша
частина — нафта і газ, в основному імпортуються з Росії, але все частіше з ЄС.
Екологічні тренди розвитку цивілізації, перехід до
філософії промисловості 4.0 та технологічний прорив
у цифрових технологіях та їх апаратному забезпеченні
зумовив активне впровадження екологоефективних
технологій генерації електричної енергії. «Інтернет речей» не лишає шансів на професійне існування енергонеефективним технологіям. Зменшення споживання
енергії на виробництво одиниці продукції є вагомим
мірилом інноваційності продукту, впливає на перспективи реалізації стратегії його маркетингу. У поєднанні
з нестаціонарністю ринку первинних джерел енергії,
активним збільшенням політичної складової у формуванні ціни одиниці такої продукції, що ускладнює її
прогнозування, посилюють привабливість відновлювальних джерел енергії, як об’єкту для інвестицій.
Увага, що приділяється екологічній складовій технологій генерації електричної енергії, обумовлює обмеження щодо гідроелектростанцій. До того ж, ресурс такого елементу подібних систем як гребля не є невичерпним, а наслідки від їх некерованого руйнування є
катастрофічними. Негативний вплив системи гідроелектростанцій зумовлює їх обмежене впровадження,
що визначається у першу чергу впливом на навколишнє середовище і, як наслідок, обмеженою потужністю генерації на нових гідроелектричних об’єктах
[1].
Технології генерації електричної енергії з відновлювальних джерел також мають певні ризики та виклики, що зумовлюють обмеження у їх використанні.
Так, сонячна енергетика має надмірну залежність від
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погодних умов, сезонних та добових змін, що є вагомим чинником — обмеженням щодо надійності енергогенерації. Необхідність використання значних площ
також додає складнощів у збільшенні потужності
станцій, хоча психологічний рубіж у 1 МВт для однієї
сонячної електростанції подолано вже декілька років.
Вітроенергетика також, як і сонячна, має надмірну залежність від погодних умов, що формує обмеження на
райони її використання. Генерація електричної енергії
з біопалива містить високу технологічну складність обладнання, що реалізовує технологічний процес, який
породжує різноманітність систем генерації та невисоку
їх уніфікацію на відміну від класичних технологій генерації електричної енергії на теплових та атомних
електростанціях. Зміни у структурі енергогенерації також викликають соціальні зрушення. Це необхідність
забезпечення новими робочими місцями внаслідок
формування нових галузей заміщення економічних
процесів з забезпечення класичної генерації електричної енергії, формування свідомого відношення та

розуміння у суспільстві доцільності змін тощо. Однак
миттєві зрушення в енергобалансі держави технологічно не є можливими. За даними Держкомстату України [19], основними джерелами генерації електричної енергії у 2018 році є: атомна енергетика, вугілля та
торф, природній газ та, меншою мірою біопаливо та
відходи (рис. 4). Стрімкий розвиток відновлювальної
енергетики обумовлений політикою держави в даній
галузі, що знайшла відображення зокрема у Енергетичній стратегії Україні на період до 2035 року, що
прийнята урядом 18 серпня 2017 року, якою передбачено 25% відновлювальної енергетики в загальному
первинному постачанні енергії до 2035 року. Необхідно звернути увагу, що показники генерації відновлювальних джерел електричної енергії як правило
розглядаються разом із виробництвом гідроелектростанцій та біопалива.
У сукупності, частка відновлювальної енергетики
(сонячної та вітроенергетики) складає в межах відсотка у загальному енергобалансі країни (рис. 5).

Природний газ
16487

Атомна енергія
22145

Сира нафта
2341

Гідроелектроенергія
897

Вугілля й торф
14087

Вітора, сонячна енергія
Біопаливо та відходи
197
3726
Рис. 4. Енергетичний баланс України за 2018 рік, тис. тонн нафтового еквіваленту [15]
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Рис. 5 Частка у відсотках генерації сонячних та вітроелектростанцій
у загальному обсязі виробництва електричної енергії [15]
Забезпечення стійкості енергосистеми України
вимагає з метою компенсації потужності генерації відновлювальних джерел енергії, альтернативну генерацію від більш прогнозованих та керованих джерел —
теплових та атомних станцій. Зважаючи на структуру
енергобалансу об’єднаної енергосистеми України,
екологічні ризики та перспективи розвитку вугільної
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галузі, атомна енергетика є перспективним балансозабезпечуючим фактором стабілізації енергосистеми.
Україна щорічно експортує 1,5 тис. тонн природного урану (неопромінений природний уран, загальна
вага урану U308 (87,3%), ізотопу U235 (0,711%) в Росію. Даний вид урану використовується для виготовлення палива для АЕС [21].
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Україна імпортує приблизно 500 тис. тонн природного урану із Казахстану у вигляді U308 закису
окису природного урану 36,1%.
Тобто в Україні не існує «класичного вигляду»
ринку урану. У березні 2020 року ціни на уран на світових біржах зросли на 6%. Україна не представила
даний вид товару (наприклад, Казахстан представив).
Уран — політична складова національної безпеки.
Склад підприємств, що входять до атомно-промислового комплексу України, може бути представлений у такому вигляді (табл. 1).
Таблиця 1
Основні підприємства атомно-промислового комплексу
України та профіль їхньої діяльності
Назва підприємства
Державний концерн «Ядерне
паливо»
Учасники концерну:
ДП «Східний гірничо-збагачувальний комбінат»

Профіль
Уранове та цирконієве виробництво

Видобуток природного урану
і виробництво його оксидного концентрату
ДП «Смоли»
Виробництво і збут іонізованих матеріалів та забезпечення ними в повному обсязі уранового виробництва
України
ДП «Український науково- Проєктне та наукове супродослідний та проєктно-розві- водження об’єктів і виробядерно-паливного
дувальний інститут промис- ництва
циклу
лової технології»
Інші підприємства, що обслуговують провідні структурні
одиниці ядерної енергетики та атомно-промислового комплексу

Структурними одиницями ядерної (атомної) енергетики є ДП «Національна атомна енергогенеруюча
компанія «Енергоатом» та його відокремлені підрозділи, атомно-промисловий комплекс — Державний
концерн «Ядерне паливо», учасниками якого є ДП
«Східний гірничо-збагачувальний комбінат», ДП
«Смоли», ДП «Український науково-дослідний та
проєктно-розвідувальний інститут промислової технології».
Безпосередньо атомно-промисловий комплекс,
що включає: уранове виробництво, яке створює основу для задоволення потреби атомних електростанцій
у природному урані на середньо- та довгострокову
перспективу; цирконієве виробництво, яке передбачає
налагодження випуску цирконію, що є основним
конструкційним матеріалом для виготовлення тепловидільних збірок для АЕС, з огляду на його унікальні
фізичні властивості та слабку взаємодію з нейтронним
потоком в активній зоні реактора; виробництво іонообмінних матеріалів та забезпечення ними в повному
обсязі уранового виробництва України; потенційне
виробництво тепловидільних збірок та комплектувальних виробів як невід’ємної ланки створення власного
ядерно-паливного циклу; проєктне та інформаційне
супроводження проведення науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт з удосконалення технологій видобутку та переробки уранової сировини,
забезпечення радіаційного захисту персоналу та населення, проведення оцінки впливу на навколишнє природне середовище, технічного переоснащення науково-дослідних установ і проєктних організацій.
В Україні працює 15 атомних реакторів (табл. 2).
Таблиця 2

Атомні реактори електростанцій України [17]
Реактор
Хмельницький 1
Хмельницький 2
Рівно / Рівно 1
Рівно / Рівно 2
Рівно / Рівно 3
Рівно / Рівно 4
Південь
Південна Україна 1
Південна Україна 2
Південна Україна 3
Запоріжжя 1
Запоріжжя 2
Запоріжжя 3
Запоріжжя 4
Запоріжжя 5
Запоріжжя 6
Усього (15)

Тип
V = PWR
В-320
В-320
В-213
В-213
В-320
В-320

МВт нетто

Комерційна операція

Закриття за розкладом

950
950
381
376
950
950

Серпень 1988
Серпень 2005
Вересень 1981
Липень 1982
Травень 1987
кінець 2005

2028, 2032
2035, 2050
2030
2031
2037
2035, 2050

V-302
V-338
В-320
В-320
В-320
В-320
В-320
В-320
В-320

950
950
950
950
950
950
950
950
950
13 107 МВт нетто

Собівартість добутку урану менше 80 дол. США /
кг.
Підземний видобуток урану почали в 1946 році в
Першотравенську і Жовторіченську. Продуктивність
уранового рудника надано у табл. 3.

Жовтень 1983
2023, 2033
Квітень 1985
2025
Грудень 1989
2030
Грудень 1985
2025, 2030
Лютий 1986
2026, 2031
Березень 1987
2017, 2027
Квітень 1988
2028, 2033
Жовтень 1989
2020, 2030
Вересень 1996
2026, 2041
(13 835 МВт брутто - Енергоатом, Травень 2010 р..)

Україна також має ресурси цирконію і поставляє
цирконій в Росію.
Таких елементів ядерно-паливного циклу, як
конверсія урану (переведення закису-окису урану
UзO8 у гексафторид урану UF6 — газоподібну сполуку,
Таблиця 3

2011
Жовті Води

26

892

Продуктивність уранового рудника, тонн [18]
2012
2013
2014
2015
960

+922

926

1200

2016

2017

2018

1005

550

640
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яка технологічно необхідна для подальшого збагачення), ізотопне збагачення урану і його реконверсія
(перетворення гексафториду збагаченого урану на
окис урану), виготовлення паливних таблеток із окису
урану та фабрикація готових тепловидільних збірок, —
на сьогодні в Україні немає. Тобто країна не володіє
повним ядерно-паливним циклом (ЯПЦ) — відсутні
стадії: отримання гексафториду урану; збагачення,
конверсії і виготовлення паливних таблеток, одержання трубної заготовки та прокату; виробництва
комплектувальних виробів і тепловидільних збірок. Та
й загалом наявний науковий потенціал і власна експериментальна база недостатні для науково-технічної
підтримки створення ядерного циклу в Україні.
Грандіозні фінансові проблеми є величезною перешкодою для реалізації подібних амбіцій. Адже реальне фінансування більшості наявних програм зі створення ядерного циклу за роки незалежності не перевищувало 10 відсотків заявленого рівня. В Україні
здійснюється виробництво тільки природного концентрату урану, фактично сировинного продукту з
низькою вартістю, непридатного для подальшого збагачення і виробництва таблеток збагаченого двоокису
урану. Це не дозволяє Україні у повному обсязі використовувати ізотопи урану 235 і 238. Необхідна кількість збагаченого урану в ядерному паливі до недавнього часу закуповувалась тільки в РФ.
Незважаючи на те, що внесок атомно-промислового комплексу України у створення валового внутрішнього продукту не є значним, але його роль важлива щодо забезпечення економічної безпеки та досягнення енергетичної незалежності країни. Згідно з
положенням Стратегії сталого розвитку України до
2030 року та Енергетичної стратегії України на період
до 2035 року розвиток атомної енергетики є одним із
пріоритетів розвитку національної господарської системи.
Процес управління розвитком атомно-промислового комплексу є складним, багатогранним процесом.
Прийняття зважених та адекватних управлінських рішень можливе лише за умови, якщо вони ґрунтуються
на використанні результатів об’єктивної оцінки, яка
дає змогу ідентифікувати тип розвитку та визначити
його рівень, створити підґрунтя для виявлення детермінантів розвитку. Провідні фірми світу укладають договори зі збагачення урану під контролем МАГАТЕ з
отриманням відвалу урану-235 0,2% і менше. Це дозволяє одержувати ізотоп урану-235 не 67%, а 80%
і більше.
Україна працює в недосконалому правовому полі.
Відсутній дієвий державний механізм регулювання
розвитку атомно-промислового комплексу: не має ані
інструментів, ані державних програм. В Україні діяли
і діють такі програми: Державна цільова економічна
програма «Ядерне паливо України», затверджена Постановою Кабінету Міністрів України від 23.09.2009 року № 1004 на період 2009-2013 років, що передбачає
збільшення обсягу виробництва концентрату природного урану; створення виробництва ядерного палива,
цирконієвого виробництва, виробництва комплектувальних виробів; наукове, проєктне та інформаційне
супроводження об'єктів ядерно-паливного циклу;
Розпорядженням Кабінету Міністрів України від
09.11.2016 року № 943-р схвалено Концепцію Державної цільової економічної програми розвитку
атомно-промислового комплексу на період до 2020
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року; Концепція організації на території України виробництва ядерного палива та його компонентів на
базі національних ресурсів природного урану та цирконію для зниження рівня залежності від іноземного
постачальника ядерного палива на атомні електростанції. Наступним кроком після схвалення Концепції
є розробка проєкту програми, але на сьогоднішній
день проєкт програми Кабінетом Міністрів України не
затверджений. Постановою Кабінету Міністрів України від 30.09.2009 року № 1029 затверджено Державну
цільову екологічну програму приведення в безпечний
стан уранових об'єктів виробничого об'єднання «Придніпровський хімічний завод». Мета програми — ліквідація негативних екологічних наслідків діяльності
виробничого об'єднання «Придніпровський хімічний
завод», приведення небезпечних уранових об'єктів, що
перебувають на балансі державного підприємства
«Бар'єр», в екологічно безпечний стан та забезпечення
захисту населення і навколишнього природного середовища від шкідливого впливу іонізуючого випромінювання. Строк виконання програми — 2009-2014 роки, тобто Програма вимагає оновлення.
Рішенням Дніпропетровської обласної ради від
21.10.2015 року № 680-34/VI затверджена Дніпропетровська обласна комплексна програма (стратегія) екологічної безпеки та запобігання змінам клімату на
2016-2025 роки. В даній програмі не приділено достатньої уваги питанню утилізації радіоактивних відходів,
хоча серед проблем згадується суттєве техногенне навантаження на довкілля гігантських хвостосховищ і
шламонакопичувачів у м. Жовті Води та державного
підприємства «Бар’єр» (м. Кам’янське) [21].
В Україні 21.06.2018 року прийнятий Закон
№ 2469—VIII «Про національну безпеку». В законі визначено терміни: «державна безпека — захищеність
державного суверенітету, територіальної цілісності і
демократичного конституційного ладу та інших життєво важливих національних інтересів від реальних
і потенційних загроз невоєнного характеру», «загрози
національній безпеці України — явища, тенденції і
чинники, що унеможливлюють чи ускладнюють або
можуть унеможливити чи ускладнити реалізацію національних інтересів та збереження національних цінностей України», «національна безпека — захищеність
державного суверенітету, територіальної цілісності,
демократичного конституційного ладу та інших національних інтересів України від реальних та потенційних загроз» та «національні інтереси — життєво
важливі інтереси людини, суспільства і держави, реалізація яких забезпечує державний суверенітет України, її прогресивний демократичний розвиток, а також
безпечні умови життєдіяльності і добробут її громадян».
На цій основі можна узагальнити систему взаємодії суб’єктів, об’єктів та складових впливу національних інтересів. Наукове дослідження та розвиток
атомно-промислового комплексу для сучасної розвинутої країни є, як невід’ємною складовою частиною
реалізації та захисту національних інтересів держави,
так і елементом державної і національної безпеки. Поняття «інтереси в сфері розвитку атомно-промислового комплексу» формується в системі національних
інтересів. Визначення «інтересів в сфері розвитку
атомно-промислового комплексу» має враховувати наступні фактори: сукупність економічних інтересів; сукупність цілей держави щодо енергетичної безпеки;
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сукупність існуючих на цей час зовнішніх та внутрішніх загроз.
Другою проблемою виробництва урану є необхідність зростання видобутку уранової руди в 2,5-3 рази,
до 2,6 тис. т в рік. Одним із наукових методів видобутку руди урану, який доцільно використовувати в
Україні, — це свердловинне підземне вилуговування
(СПВ) урану на розвіданих родовищах пісковикового
типу. Даний метод використовують Казахстан та Узбекистан [14]. У цих країнах 100% урану видобувається
методом СПВ. Україна повинна зберегти і розвивати
свій ядерний енергетичний потенціал, навіть всупереч
тренду на політику відмови деяких держав від ядерної
енергетики. Ядерна енергетика непросто частина
енергетичної галузі. Це відображення певного рівня
розвитку економіки, технології, освіти й навіть суспільних відносин. Ядерна енергетика — це індикатор,
який підтверджує технологічну культуру і демонструє
належність щодо вузького кола країн, рівень розвитку
яких дозволяє безпечно й ефективно використовувати
передові досягнення інженерної думки особливо в
умовах переходу до 6-го технологічного укладу [21].
Слід зазначити, що багато країн відмовилося від
атомної енергетики. Але ці країни не є енергетично
ізольованими, і їхній енергетичний ринок — складова
та повністю інтегрована частина великого ринку ЄС,
на якому ядерна генерація присутня. Серед таких
країн Німеччина, яка демонструє відхід від ядерної
енергетики, але вона входить до загальноєвропейського енергетичного ринку разом із Францією, в якій
ядерна енергетика займає домінуюче становище.
Окремим показовим прикладом є штат Каліфорнія,
який десятиліття тому прийняв рішення щодо виведення з експлуатації атомних енергоблоків, розташованих на його території, але у 2019 році вирішив подовжити термін їхньої експлуатації. І це на тлі загального підйому й розвитку атомної енергетики та реакторних технологій у Сполучених Штатах. Не викликає
жодних сумнівів, що Україна, можливо разом з Польщею, повинна зберегти та розвивати свій потенціал у
ядерній енергетиці та суміжних галузях. Для збереження та розвитку української ядерної енергетики необхідно виконати ряд умов і реалізувати комплекс заходів.
Електроенергія українських АЕС нині взагалі
найдешевша у світі. З поточним тарифом близько
2 центів за кіловат-годину вона в три-чотири рази дешевша за європейську та в 1,5 раза — російську. Однак
така дешевизна не дає можливості накопичувати ресурси не тільки на розвиток, а й на безпечне виведення з експлуатації блоків АЕС із наступним приведенням ділянок, де вони розташовані, у безпечний
стан. Тобто відбувається знищення відновлювальної
вартості та перекладання проблем на прийдешні покоління.
Найбільш очевидний (і невеселий) сценарій: АЕС
допрацюють свій ресурс (найшвидше, з урахуванням
багаторазового подовження) і будуть закриті. Для видобувачів урану це означає, що 2050-го усохне й місцевий споживач урану. Але це далека, як сьогодні здається, проблема. Торік відповідно до звіту СхідГЗК
було «реалізовано 1240 т уранового концентрату.
Отримано загальний дохід на суму 4,2 млрд грн і сплачено майже 1 млрд грн податків» [13].
СхідГЗК, тим часом, було поставлено «надважливу мету: зниження собівартості урану зі 105 дол. за
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кілограм у 2017 р. до 80 дол. упродовж 2018—2019 рр.»
Друга цифра, до речі, теж вища за світові ціни, зростання яких чекають уже років 5-7. Як усе відбуватиметься на практиці, поки що не дуже зрозуміло. Резерви переробки відходів урану вже в основному вибрані. Розробляти нові горизонти — немає грошей. Щоправда, можна прискорено закривати Смолінську
шахту. Але один страйк на СхідГЗК уже був [21].
«Мешканці села Миколаївка Дніпровського району хвилюються, що це може призвести до негативних наслідків для довкілля та здоров’я людей. За їх
словами, розробки можуть розгорнутися поруч, за триста метрів від житлових будинків. Як розповідають
місцеві, близько місяця тому до сільради надійшов документ, який їх дуже стривожив. У ньому повідомлялося про плани щодо дослідження та видобутку уранової руди. Зараз це питання вивчається в Києві.
Проте люди хвилюються, що їх просто поставлять перед фактом, який відбувся. Тому сотні мешканців Миколаївки вийшли на акцію протесту. Люди приїхали
навіть із довколишніх сіл. Учасники мітингу закликали не залишатися байдужими до мешканців сусіднього Дніпра та Кам’янського.
Насправді йдеться поки про дослідницькі роботи
на Сурському родовищі уранових руд, що знаходиться
недалеко від обласного центру. Здійснювати видобуток нібито планує компанія «Атомні енергетичні системи», яку пов’язують з ім’ям співвласника торговельної мережі «АТБ» Геннадієм Буткевичем і його партнерами. Це перша в Україні приватна структура, якій
дозволили розробляти уранові родовища. Причому не
лише в Дніпропетровській, але і в Миколаївській області.
Наскільки відомо, спеціальний дозвіл на проведення геологорозвідувальних робіт на ділянці Сурське
в Дніпропетровській області було надано ще три роки
тому. Україна за своїми запасами урану входить до
провідного десятку країн світу, і комплексна розробка
цих запасів може повністю задовольнити потреби нашої країни. Це один з національних пріоритетів, які
відображені в енергетичній стратегії України на період
до 2035 року.
На сьогодні, як кажуть у Миколаївці, їм повідомили, що «планується поетапне виконання робіт, кінцевою метою яких є видобуток урану для виробництва
ядерного палива для атомних станцій України, що
зменшить залежність України від імпорту урану з-за
кордону». «Ми самі ще не зовсім розуміємо, що сьогодні пропонує ця компанія. Це лише початок, повідомлення — це лише намір почати, і там ще буде цілий
звіт до того, що вони пропонують, яким методом,
яким способом», — каже журналістам директор обласного департаменту екології й екологічних ресурсів
Сергій Березань.
Видобуток уранових руд можливий — і відкритим
і закритим способами. Але найбільше селян лякає метод свердловинного вилуговування, коли бурять глибокі свердловини. Через них під високим тиском у
землю заливають реагент — слабкоконцентровану сірчану кислоту. Далі під землею відбувається процес вилуговування й утворюється технічний розчин, що містить уран. Потім його піднімають на поверхню. Цей
метод застосовується за кордоном, і він у 2,5 раза знижує собівартість сировини. Але існують і ризики для
довкілля. Насамперед, кажуть екологи, це може зашкодити підземним водам, тому що не вся кислота
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всмоктуватиметься назад. Може виникнути ситуація,
коли розчин легко проникне в бічні породи. Але і це
ще не всі ризики. Після розробки в ґрунті утворюватимуться порожнини. Потрібно створювати відстійники та шламонакопичувачі. Така перспектива лякає
селян, яким доведеться жити поряд з розробками.
Люди кажуть, що їм не потрібні навіть відрахування
до місцевого бюджету та робочі місця.
Річ у тому, що зовсім поряд — у Кам’янському,
колишньому Дніпродзержинську, багато років, ще в
радянські часи, працював Придніпровський хімкомбінат, де відбувалося збагачення уранової руди, яку
везли з Жовтих Вод. На довгу пам’ять місцевим мешканцям залишилися багаточисельні могильники радіоактивних відходів, що загрожують зараженням води та
ґрунту.
Відомий дніпровський еколог Григорій Шматков
каже, що в області поховано 90 млн тонн радіоактивних відходів – і це велика проблема. А вже нові розробки уранової руди і, особливо її способи видобутку
повинні стати темою для найдетальнішого обговорення за участю громадськості. Стривожені мешканці
сіл уже надіслали до обласних і столичних інстанцій
колективні листи, а також зареєстрували електронну
петицію Президентові України» [23].
«Між селами Миколаївка та Сурське Дніпровського району приватна компанія «Атомні енергетичні
системи», що пов’язана із співвласником торговельної
мережі АТБ Геннадієм Буткевичем, планувала здійснювати розвідку та видобуток уранової руди. У травні
2019 року компанія отримала спеціальний дозвіл на
дослідно-промислову розробку від Держгеонадра України. В облраді зауважують, що цей дозвіл, як і деякі
інші, не були узгоджені з органами місцевого самоврядування. Місцеві жителі виступають проти видобутку
та переробки уранової руди. Вони почали збір підписів
під петицією про заборону видобутку урану. Крім того,
мешканці провели сход і мітинги протесту за місцем
проживання та перед будівлею Дніпропетровської
облради, коли її депутати зібралися на сесію. Як повідомляє обласна влада на своєму Телеграм-каналі, попередній дозвіл стосувався лише розвідки родовищ, а
не видобутку. «Зважаючи на ситуацію, яка склалася в
громадах, занепокоєння та звернення громадськості,
районних і сільських рад рішенням сесії попереднє узгодження для компанії «Атомні енергетичні системи»
скасовано», – йдеться в повідомленні. Наголошується
також, що «обласні ради вже не мають відповідних
повноважень на надання подібних дозволів». Попри
це обласна влада відстежує ситуацію. «Ми підтримуємо думку суспільства, тому вже направили відповідний запит до Держгеонадра для надання роз’яснень
щодо планової діяльності компанії «Атомні енергетичні системи». На сьогодні у нас відсутня інформація
про способи видобутку урану та технології, а як результат — наслідків такої діяльності», — цитує Телеграм-канал заяву голови облради Святослава Олійника» [24].
«При реалізації нових уранових проєктів слід зважати на настрої людей і стереотипи щодо атомної
енергетики. Дніпропетровська облрада скасувала своє
ж рішення чотирирічної давності, узгоджених геологічні дослідження і дослідно-промислову експлуатацію
відразу двох родовищ уранових руд в регіоні — Новогур'ївського ділянки і Сурської площі.
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Не здійснений атомний клондайк. Одержувачем узгодження була приватна компанія ТОВ «Атомні енергетичні системи України» (АЕСУ). Документ, виданий
облрадою в 2016 році, передбачав перспективу видобутку і збагачення урану на стику відразу трьох районів області — Солонянського, Криничанського і П'ятихатського в півсотні кілометрів від обласного центру
і в двох десятках — від річки Дніпро. Однак перспектива перетворення добре обжитої аграрної території в
приватний урановий клондайк викликала серйозну
стурбованість місцевих жителів. Тим більше що заява
про планову діяльності АЕСУ, яку компанія розповсюдила по місцевим сільрадам у рамках процедури
оцінки впливу на навколишнє середовище, стало повною несподіванкою не тільки для населення, але і для
сільських голів, які і гадки не мали про те, що на їх
території хтось збирається добувати сировину для
атомної промисловості.
Так, голова Новотаромского сільради Іван Тонконог розповів тижневику «2000», що, погодивши в
2016 році спецдозвіл АЕСУ на користування надрами,
облрада порушила законодавство, оскільки зробила це
без повідомлення місцевих рад і людей, які проживають на даній території. Це ж визнали депутати облради, практично одноголосно проголосувавши за скасування рішення. Ініціативній групі, створеній місцевими жителями, менш ніж за два тижні вдалося зібрати близько двох тисяч підписів проти уранового
проєкту. Активна громадянська позиція, залучення
ЗМІ до теми і пікетування облради в кінцевому рахунку і привели до того, що обласні депутати пішли
назад. Втім, на думку керівника ініціативної групи
Івана Маркевича, скасування облрадою свого старого
рішення — це всього лише такий собі політичний жест.
Адже подібні питання вирішуються в суді. І зараз громадські працівники займаються пошуком кваліфікованих адвокатів, щоб через суд домогтися заборони на
видобуток і переробку Новогур'ївської ділянки і Сурської площі.
Приватний уран: за і проти. Ризикну припустити,
що для більшості громадян України, які за родом діяльності далекі від атомної промисловості, можливість
приватного уранового бізнесу в Україні і справді виглядає приголомшливо. Аварія на Чорнобильській
АЕС досі залишається незагоєною раною. І очевидці
тієї трагедії, безумовно, пам'ятають, що до ліквідації
аварії було залучено ресурси всього Радянського Союзу, яких незалежна Україна зараз не має. Розвиток
атомної промисловості залишив свої відмітини і на території Дніпропетровської області, де розташовано
відразу кілька великих підприємств і об'єктів ядернопаливного циклу. Перш за все це єдиний в Україні виробник збагаченого урану — держпідприємство «Східний ГЗК» (м. Жовті води), ліквідований як юридична
особа «Придніпровський хімічний завод» (м Кам'янське). Останній свого часу збагатив уран для першої
радянської атомної бомби.
За час свого існування співробітники ПХЗ стали
авторами сотень винаходів і технологій, що використовуються в урановому і рідкоземельному виробництві
на пострадянському просторі і за його межами. На початку 90-х збагачення урану в Кам'янському було припинено. Однак ПХЗ залишив після себе на довгу пам'ять — найбільше в Європі хвостосховище відходів
виробництва уранових руд. Деякі з цих відходів розташовані досить близько і до річки Дніпро, і до кордонів
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обласного центру. Тому спроба відновити видобуток
урану в околицях Дніпра, та ще й приватним способом, без перебільшення, справила ефект бомби, що
розірвалася. Тим часом, за даними МАГАТЕ, велика
частина світового урану в даний час видобувається для
комерційних цілей, тобто не для власного споживання, а для продажу на світовому ринку.
І хоча держави — господарі уранових родовищ намагаються контролювати або як мінімум бути присутніми в уранових проєктах, значна частина світового
урану видобувається і збагачується приватними компаніями, такими як англо-авcтралійська Rio Tinto,
французька Areva, канадська Cameca та ін. А враховуючи, що розвиток проєктів, пов'язаних з видобуткомзбагаченням урану і виробництвом з нього палива для
АЕС, вимагає чималих коштів і має тривалий термін
окупності, то і державні компанії, такі як найбільший
світовий добувач урану — «Казатомпром», створюють
спільні підприємства з приватниками або намагаються
отримати фінансування на світових фондових біржах.
АЕСУ є першою приватною українською компанією, що заявила про свої інтереси в сфері видобутку
і виробництва урану. У листопаді 2018 року вона отримала спеціальні дозволи Державної служби геології та
надр України на геологічне вивчення надр і досліднопромислову розробку уранових руд на чотирьох ділянках в Миколаївській і Дніпропетровській областях.
Крім Сурської площі і Новогур'ївської ділянки в
Дніпропетровській області, йдеться про Сафонівське і Михайлівське родовища в Миколаївській області.
У АЕСУ стверджують, що ці родовища складні в
експлуатації і нецікаві великим інвесторам. У той час
як питання енергетичної незалежності та забезпечення
сировиною для виробництва ядерного палива українських АЕС є актуальним. Однак всі ці відомості «2000»
змушені були взяти з різних джерел і старих інтерв'ю
керівників АЕСУ. Тим часом ми заздалегідь направили
свої питання на адресу компанії, але відповіді на них
так і не дочекалися.
При потребах близько 2,5 тис. т урану Східний
ГЗК самостійно забезпечує потреби України в урановій сировині на 30-40%. Решта закуповується у російських і казахстанських постачальників. Заповнити
хоча б частину нестачі сировини для виробництва
ядерного палива і планує приватний добувач. Основним власником АЕСУ є дніпровський бізнесмен Геннадій Буткевич, якому належить третина однієї з найбільших в країні мереж супермаркетів АТБ.
На зорі створення корпорації «Агротехбізнес»
(абревіатура АТБ), до складу якої входять підприємства продуктів харчування, транспортної та складської
логістики, Геннадій Владиславович в середині 90-х керував службою безпеки компанії «Єдині енергетичні
системи України» (ЄЕСУ) Юлії Тимошенко. У зв'язку
з цим ходили стійкі чутки, що і Юлія Володимирівна
причетна до створення корпорації АТБ, що має найбільшу кількість торгових точок реалізації продуктів
харчування та супутніх товарів.
Ці чутки, ймовірно, пов'язані з тим, що дружина
одного із співвласників АТБ — Ігоря Карачуна — далека родичка Тимошенко по материнській лінії. У
будь-якому випадку створення АЕСУ, що отримала
назву по аналогії з тимошенківською ЄЕСУ, виглядає
не тільки як спроба пана Буткевича повернутися до
витоків, але і як прояв неабияких амбіцій. У середині
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90-х, будучи посередником у постачанні в Україну російського газу, ЄЕСУ мали мільярдний оборот в американській валюті і до сих пір вважаються прикладом
однієї з найбільш швидкозростаючих на території
СНД компаній.
Мабуть, такі ж далекосяжні цілі щодо АЕСУ має
і Геннадій Буткевич. У лютому цього року в інтерв'ю
Гордону він розповів про свою мрію будувати в Україні малі атомні реактори, а також визнав, що отримав
права не тільки на уранові, а й на деякі рідкоземельні
родовища. Зокрема, на Пержанське комплексне родовище рідкісних металів у Житомирській області, основним вмістом якого є берилій, застосовуваний в
ядерній енергетиці, авіа-, ракетобудуванні та інших
сферах промисловості.
Крім того, АЕСУ підписали меморандум з американською компанією Holtec International, яка побудувала нове укриття на Чорнобильській АЕС, про спільне просування в Україні введення малих модульних
реакторів SMR-160, проєктуванням яких займаються
американці. Однак реалізація уранових проєктів у
центрі Європи в районах з високою щільністю населення пов'язана з жорсткими екологічними обмеженнями і цілком зрозумілими страхами людей, які проживають поблизу від зони видобутку. І вже рік тому в
інтерв'ю миколаївській «Південній правді» директор
АЕСУ Юрій Бакаржиєв визнав, що вони «взяли важкий хліб, а не смачний пиріг».
Трохи пізніше, у вересні 2019 року СБУ почало
розслідування відносно співробітників держпідприємства «Кіровгеологія» щодо передачі АЕСУ без узгодження з Держгеолслужбою документації на Сурську площу, а також Садове, Сафонівське, Новогур'ївське і Михайлівське родовища урану. Досудове розслідування було розпочато за ознаками ст. 328 Кримінального кодексу України «Розголошення державної
таємниці». У зв'язку з цим ЗМІ писали, що, взявшись
за розробку урану, власник АТБ «купив не бізнеспроєкт, а квиток на війну».
Якщо ж говорити про технічну сторону проєкту,
то видобуток урану АЕСУ планують вести методом
підземного свердловинного вилуговування (ПСВ),
який у даний час вважається найменш витратним
і найбільш щадним для природи в порівнянні з будівництвом шахти або кар'єру. Цим способом зараз видобувається приблизно половина світового урану.
ПСВ передбачає буріння технологічних свердловин в місцях залягання рудних тіл, закачування в них
розчинів сірчаної кислоти, подальше відкачування
ураномісткого продуктивного розчину з свердловин
і потім його транспортування на переробний комплекс. Там за допомогою ряду технологічних операцій
відбувається концентрація і виділення урану з реагенту. Кінцева продукція переробки — так званий
чорновий концентрат урану, або жовтий кек. Вміст
урану в цьому продукті, як правило, перевищує 6070%. Надалі його використовують для виготовлення
ядерного палива.
Будувати такі переробні центри АЕСУ має намір,
що називається, в чистому полі, поблизу від зони видобутку і в декількох кілометрах від житлової сільської
забудови. Судячи з документації, такі підприємства
можуть займати площу 3-4 га.
Свердловини для видобутку урану глибиною 50100 м (залежно від глибини продуктивних полів) робляться на відстані декількох десятків метрів один від
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одного і можуть зайняти в цілому до 100 га на кожному
з родовищ. Хоча, як запевняють в АЕСУ, після відпрацювання та відповідної рекультивації землі будуть
знову повернуті в сільгоспоборот і будуть придатні для
аграрного виробництва.
Примітно, що на відміну від Дніпропетровської
області, де проєкти бізнесмена Буткевича зустріли в
штики, в Миколаївській області до них поставилися
більш-менш прихильно і без ажіотажу. Якщо вірити
змісту звіту про громадські слухання планової діяльності «Підприємства з відпрацювання Михайлівського
родовища», проведених 13 лютого 2020 року в с. Миколаївка Казанківського району, на захід прийшли
лише 24 людини. Вели вони себе неактивно і задали
організаторам шість питань, третина з яких були пов'язані з можливістю працевлаштування місцевих жителів і ще один був подякою за надану допомогу.
Єдине питання про розташування підземного
Михайлівського родовища, власне, залишився без відповіді, оскільки, за словами директора АЕСУ Юрія Бакаржиєва, вони ще самі не знають, яка частина цього
родовища придатна для промислового видобутку.
Отримавши позитивну оцінку місцевих жителів, проєкти АЕСУ в Миколаївській області мають набагато
більше шансів на реалізацію, ніж в Дніпропетровській.
Тому в Міненерго дійшли висновку про допустимість діяльності підприємства після проведення додаткової оцінки впливу видобутку на навколишнє середовище. Однак якщо в процесі господарської діяльності буде виявлено більший негативний вплив, ніж
вказано в оцінці, то підприємство підлягає зупинці.
Енергетичний експерт Геннадій Рябцев все ж
скептично оцінює перспективи пожвавлення видобутку урану в Україні приватним способом. Так, він
підкреслює: «Атомні технології мають подвійне призначення, тому важливо, щоб держава не втрачала
контроль за видобутком і збагаченням урану. На таких
підприємствах необхідний контроль з боку МАГАТЕ
і чіткі гарантії власника про дотримання всіх екологічних зобов'язань. Якщо ж управління такими структурами здійснюється з офшору, що для України є
частою практикою, то ризики подібних проєктів зростають багаторазово».
При цьому розрив між сировинною базою атомної промисловості і готовою продукцією у вигляді
тепловиділяючих збірок (ТВЕЛ) для України дійсно
актуальне. Україна виробляє збагачений уран, але змушена була купувати готові збірки з ядерними таблетками спочатку у однойменної російської корпорації, а
тепер — і у американської Westinghouse Electric.
Спроби створити власне підприємство з виробництва ТВЕЛів для України поки що закінчилися нічим. Спочатку планували створити таке виробництво
спільно з росіянами. Однак ті виставили жорсткі
умови використання на українських АЕС — з урахуванням типів реакторів, задіяних на наших станціях, —
тільки їх продукції. Українські власті визнали це неприйнятним.
Аналогічні пропозиції нібито надійшли і від американської сторони. Однак передача американських
технологій також пов'язана із зобов'язаннями виняткового використання їх палива. І це теж навряд чи доречно.
При цьому світові тенденції розвитку атомної
промисловості такі, що на зміну великим АЕС і по-
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тужним реакторам, таким як ВВР-1000, вже в доступному для огляду майбутньому повинні прийти менш
потужні, але більш безпечні і прості в обслуговуванні — модульні. Зручність даної технології в тому,
що їх можна виробляти в заводських умовах і доставляти на місце збірки. Такий тип реакторів отримав назву SMR (Small modular reactor).
Чи допоможе SMR реабілітації атомної енергетики? У даний час розробкою подібних реакторів займаються півтора десятка країн, у тому сичлі всі без винятку ядерні держави. Одним із найбільш відомих
проєктів у цій галузі є SMR-160, проєктований американською Holtec.
Поки реактор існує тільки на папері. Однак його
розробники запевняють, що можна досягти такого
рівня безпеки, який дозволить обійтися без традиційних санітарно-захисних зон навколо традиційних АЕС
і будувати їх набагато ближче до споживачів. Що
фактично означає нову еру в енергетиці — відмова від
дорогих ЛЕП, що зв'язують споживачів з великими
електростанціями. У самій Holtec вважають, що ефект
від розгортання реакторів SMR-160 буде порівнянний
з ефектом від впровадження мобільного зв'язку.
Конструкція реактора передбачає використання
насосів. Управління ним набагато простіше існуючих.
У разі аварії з будь-яких причин, навіть якщо сталася
диверсія або теракт, реактор заглушиться і перейде в
безпечний стан без втручання персоналу.
Розміщується реактор на глибині 14 м. Під землею розташовується і сухе сховище (термін служби до
120 років) відпрацьованого ядерного палива. За даними atominfo.ru, «у нижній частині корпусу відсутні
будь-які проходки — отже, відсутні і можливі шляхи
для непередбаченого зливу теплоносія. Борне регулювання не передбачається в принципі, що дозволяє говорити про терміни служби реактора до 100 років».
«Теплова потужність SMR-160 обрана з міркувань
можливості пасивного відводу тепловиділення. Навколо контейнмента передбачений кільцевий водний
екран, що допомагає тепловідводу як в умовах нормальної експлуатації, так і в аварійних сценаріях», —
відзначають експерти.
При цьому SMR-160 можуть мати багатофункціональне використання — крім генерації електроенергії, постачати тепло або працювати як опріснювальна установка.
Вартість одного реактора оцінюється приблизно
в $ 1 млрд, а проєктний термін експлуатації — 100 років. Модульні реактори будуть досить компактними.
Один SMR-160 займає площу 2 га. Два модуля — 3 га.
При цьому економічно оптимальні для розміщення
чотири реактора, що працюють разом.
Україна є одним з кандидатів на випробування
нової технології. Ще в 2018 році президент НАЕК
«Енергоатом» Юрій Недашковський заявив про можливість спорудження модульних реакторів малої потужності на майданчику Рівненської АЕС. Це пов'язано з необхідністю створення заміщуючих потужностей для найстаріших енергоблоків №1 і №2 Рівненської АЕС. Також це доцільно з точки зору потужностей реакторів. Два реактори ВВР-440 потужністю
440 МВт можна було б замінити шістьма реакторами
SMR-160 потужністю 160 МВт або ж обійтися четвіркою SMR-160, але отримавши меншу потужність.
Однак реалізовувати подібні проєкти слід, будучи
впевненими в безпеці запропонованої технології. Її
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випробування зажадає залучення фахівців світового
класу і виробництва абсолютно нового обладнання.
Виступивши в якості майданчика для розгортання революційної для енергетики технології, Україна вправі
розраховувати і на локалізацію на своїй території комплектуючих для нового типу реакторів, а значить — на
нові технології, робочі місця і доходи. Цілком можливо, що в разі успіху модульні реактори дозволять
реабілітувати в очах більшості українців і атомну
енергетику в цілому. І тоді відношення до видобутку
і збагачення урану в степах України стане більш зваженим і раціональним» [26].
Для розвитку атомно-промислового комплексу
доцільно використовувати інноваційний підхід. Даний
підхід представлено як сукупність трьох взаємопов’язаних блоків, а саме:
— методико-інформаційний блок — передбачає
розроблення методики оцінювання розвитку атомнопромислового комплексу для підвищення рівня обґрунтованості рішень щодо формування умов його переорієнтації на інноваційній основі, а також збір та
первинну обробку інформації для її подальшого використання в процесі оцінювання розвитку атомно-промислового комплексу;
— діагностично-орієнтувальний блок — передбачає здійснення на основі сформованої інформаційної
бази за розробленою методикою ідентифікації типу
розвитку атомно-промислового комплексу України та
визначення його рівня, а також розроблення рекомендацій щодо формування умов для інноваційно-орієнтованого розвитку атомно-промислового комплексу;
— оціночно-процесуальний — передбачає проведення оцінки чинників, як підґрунтя для подальшого
визначення стратегічних детермінант інноваційноорієнтованого розвитку, з урахуванням яких мають
розроблятися заходи щодо формування умов для інноваційно-орієнтованого розвитку атомно-промислового комплексу, а також прогнозування очікуваних результатів та впровадження розроблених заходів, що
має супроводжуватися постійним контролем на основі
співставлення отриманих результатів з прогнозованими.
Для розвитку атомно-промислового комплексу
доцільно використовувати інноваційний підхід. Даний
підхід представлено як сукупність трьох взаємопов’язаних блоків, а саме: методико-інформаційний; діагностично-орієнтувальний; оціночно-процесуальний.
Висновки. У світовому балансі атомна енергетика
складає 10,2%. До загальних результатів виконання
програми розвитку атомно-промислового комплексу
доцільно включити такі: підвищення конкурентоспроможності підприємств ключових стратегічних галузей:
атомної, видобувної, металургії, хімічної та машинобудування; підвищення інноваційності виробництв,
комерціалізацію наукового процесу; розвиток підприємств на основі новітніх технологій переробки промислових відходів, у тому числі, для розвитку інфраструктури регіону; скорочення техногенного навантаження на навколишнє середовище; створення привабливіших та різноманітніших робочих місць; забезпечення стабілізації соціальних процесів шахтарських
регіонів. Необхідно збільшити обсяг видобутку урану,
збільшити рівень його збагачення та одночасно вирішити екологічні питання щодо утилізації відходів.
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Для реіндустріалізації економіки України вважаємо за необхідне створити наступні інституційні умови
[22].
Утворити у ході подальшої реорганізації Уряду
(враховуючи досвід післявоєнного відродження промисловості Японії та її «економічного дива») Міністерство зовнішньої торгівлі, промислової та інноваційної політики, доручивши йому реалізацію Експортної та
Інноваційної Стратегій України шляхом розробки
та реалізації відповідної національної промислової політики. Воно повинно мати розгалужену мережу експортно-імпортних об’єднань (можливо на основі державно-приватного партнерства) на кшталт «Енергоімпекс», «Металімпекс», «Машімпекс», «Хімімпекс»
тощо, та на основі кращого світового досвіду має опікуватись промисловою та інноваційною політикою
країни та просувати промислову продукцію на традиційні та нові світові ринки, підвищувати її конкурентоздатність та вирішувати питання економічної дипломатії, шляхом розвитку мережі торгових представництв та місій.
Відродження атомно-промислового комплексу. Розвиток, нові технології та горизонти. Експлуатуючи
існуючі енергоблоки, Україні надто важливо стежити
та брати безпосередню участь у розвитку нових технологій, а також впроваджувати їх. Серед основних напрямів можна зазначити:
Перший – це сучасні технології, які дозволяють
модернізувати, збільшувати ефективність, здійснювати
заміну уже діючих енергоблоків, у тому числі на агрегати малої потужності, підвищувати їхню безпеку та
подовжувати термін експлуатації. Бажано здійснювати
це на вітчизняній машинобудівній базі з залученням
сучасних технологій США та Канади. Такі підприємства в Україні є і зараз виготовляють окремі елементи
арматури та устаткування для атомних реакторів.
Другий напрям стосується нових реакторних технологій. Енергетична стратегія країни вказує на необхідність визначити наступне покоління ядерних реакторів, які ми плануємо експлуатувати. В України є унікальна можливість у співробітництві з технологічними
компаніями з США отримати лідерські переваги в
розвитку технології малих модульних реакторів. Це
нове покоління реакторних установок потужністю до
300 МВт, що мають суттєво вищі показники ефективності та безпеки. Крім використання нових технологій
для власних потреб, ми можемо стати регіональним
інженерно-технологічним хабом із експортним технологічним потенціалом та істотною локалізацією виробництва на вітчизняних машинобудівних підприємствах.
Паливна диверсифікація і розширення власної бази — третій із напрямів, про які йдеться. Україні необхідно зберегти курс на паливну диверсифікацію
і скорочення ризиків використання палива, що поставляється Російською Федерацією. Водночас наявна в
Україні мінерально-сировинна й технологічна база дозволяє говорити про можливість і необхідність нарощувати обсяги власного видобутку урану. Ми також
маємо послідовно рухатися в напрямку створення
власного (або спільно з Польщею як країною-членом
ЄС) виробництва ядерного палива, враховуючи обмеження, що накладають на нас наші міжнародні зобов'язання. Якісний розвиток атомної промисловості неможливий без такого самого розвитку системи по-
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водження з радіоактивними відходами та відпрацьованим ядерним паливом. Вже реалізується низка проєктів, таких як будівництво централізованого сховища
відпрацьованого ядерного палива, які дозволять Україні піти від залежності та істотних фінансових втрат,
пов'язаних зі зберіганням ВЯП у Росії.
Усе перелічене вище можливе у разі реалізації однієї умови. Відносно атомної енергетики має бути застосований дуже обережний і збалансований підхід,
коли йдеться про виконання нею соціальних функцій
з поставок електроенергії. Ядерна енергетика не може
бути єдиним і основним носієм навантаження. Тарифна політика має бути економічно обґрунтованою
та дозволяти генеруючим підприємствам зберігати необхідний рівень безпеки й розвиватися. Необхідно вивести цей вид генерації з дискримінованого (порівняно з іншими типами генерації) становища як у частині фінансово-економічних показників, так і в частині завантаження наявних потужностей. Реалізація
зазначеного комплексу заходів дасть можливість Україні зберегти та посилити найпотужніший драйвер економіки, який зможе не тільки сприятливо вплинути на
фінансово-економічний і технологічний розвиток країни, а й стимулювати розвиток цілого ряду суміжних
галузей».
Безпека. Тут потрібно виділити два аспекти: експлуатаційний та виробничий.
Безпека експлуатації атомних енергоблоків має
багато складових. Одна з ключових — професійне та
незалежне регулювання. Законодавчо закріплена незалежна позиція ядерного регулятора, її посилення,
розширення бази матеріальної та технічної підтримки
регулятора дозволять ставити питання безпеки на
чільне місце та уникати ситуацій, за яких тактичні
економічні або політичні міркування можуть превалювати над безпекою. Незалежність ядерного регулятора
дасть можливість також уникати конфлікту інтересів.
Дуже важливо на державному рівні протистояти спокусі управляти галуззю та регулюватиїї в «ручному» режимі. Ядерна енергетика потребує системного підходу
в управлінні та незалежного регулювання.
Безпека виробництва атомних реакторів, устаткування та інших компонентів ядерних технологій пов’язані з великими ризиками витоку інформації та іншими, тому потребують спеціальних систем захисту,
які вітчизняні машинобудівні підприємства в сучасних
умовах не в змозі забезпечити на належному рівні.
Можливим виходом є організація співпраці на основі
міжнародно-державно-приватного партнерства з метою диверсифікації ризиків. Іноземний партнер надає
технології, СБУ забезпечує захист від витоків секретної інформації, вітчизняні підприємства — технічне та
технологічне забезпечення виробництва сучасного
устаткування.
Освіта і кадри. Запит на підготовку кадрів, як і
політика зі збереження наявного кадрового потенціалу, включаючи його резервний компонент, прямо
пов'язані з наступними факторами: з поточною фінансово-економічною ситуацією на підприємствах галузі
та перспективами розвитку галузі в частині будівництва та введення в експлуатацію нових потужностей. У питанні підготовки кадрів, можливо, має сенс
сконцентрувати навчально-методологічну базу. Це
дасть змогу підвищити якість освіти та створити здорову конкуренцію за навчальні місця замість «розмазування тонким шаром» наявного ресурсу. Необхідно
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уникати ситуації, що склалася зараз, коли наповненість студентами групи з відповідної спеціальності становить лише близько 30%. Маючи за плечима потужну
галузь, наші вищі навчальні заклади, зокрема Дніпровський державний хіміко-технологічний університет,
крім реалізації внутрішніх завдань, могли б системно
розширити експортний потенціал вітчизняної системи
вищої освіти в галузі ядерної енергетики. Доцільно
розробити модульні блоки щодо надання професійних
знань та досвіду як продукту роботи галузі, а не пасивно спостерігати за тим, як ці знання та досвід витікають із країни з виїздом фахівців. Отже, до загальних результатів виконання програми розвитку атомнопромислового комплексу доцільно включити такі: підвищення конкурентоспроможності підприємств ключових стратегічних галузей: атомної, видобувної, металургії, хімічної та машинобудування; підвищення
інноваційності виробництв через розвиток наукового
потенціалу області, комерціалізацію наукового процесу; розвиток підприємств на основі новітніх технологій переробки промислових відходів, у тому числі,
для розвитку інфраструктури регіону; скорочення техногенного навантаження на навколишнє середовище;
створення привабливіших та різноманітніших робочих
місць; забезпечення стабілізації соціальних процесів
шахтарських регіонів. Необхідно збільшити обсяг видобутку урану, збільшити рівень його збагачення та
одночасно вирішити екологічні питання щодо утилізації відходів.
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СУЧАСНІ ТРЕНДИ ТА ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ
ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ХІМІЧНОЇ ІНДУСТРІЇ: АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД
Постановка проблеми. Впродовж 2016-2019 рр. хімічна промисловість України так і не змогла повністю
відновитися після катастрофічного падіння 20132015 рр., спричиненого сукупністю руйнівних чинників економічного, ринкового та суспільно-політичного
характеру. Розрахований за даними Державної служби
статистики України кумулятивний індекс промислової
продукції за видом діяльності «Виробництво хімічних
речовин і хімічної продукції» за 2013-2019 рр. становить 0,779. У цьому розділі кумулятивні індекси за окремими групами відображають різноспрямовану динаміку: у виробництві основної хімії — 0,668; виробництві лакофарбової продукції — 1,086; виробництві
мила та мийних засобів, засобів для чищення та полірування, парфумних і косметичних засобів — 0,774.
Відповідний показник за групою виробництв гумових
виробів становить 0,949, виробництв пластмасових виробів — 1,064.
Варто зауважити, що кризові явища, спричинені
пандемією COVID-19, практично не позначилися на
результативності базового хімічного виробництва
(+7,5% у січні — серпні 2020 р. порівняно з аналогічним періодом минулого року), проте перервали відновлювальну динаміку у виробництві гумових і пластмасових виробів (-5,4%).
Аналіз показників динаміки та структури хімічного виробництва, фінансово-економічної і зовнішньоторговельної діяльності суб’єктів галузі свідчить,
що потенціал традиційної моделі конкурентоспроможності українського хімічного виробництва поступово
вичерпується. Певне пожвавлення, що спостерігається
останнім часом на підприємствах азотного сегменту,
обумовлене насамперед сприятливим ситуативним
чинником — зниженням цін на природний газ, і не
може розглядатися як довготермінова стійка перспектива.
Помітні системні структурні зрушення у галузевому виробництві, що відбуваються на фоні різновекторних секторальних результатів, свідчать про певні
якісні зміни у детермінантах економічної динаміки
і появі нових усталених трендів. Їх ідентифікація і визначення стратегічних перспектив структурно-технологічної модернізації і розвитку потенціалу вітчизняного хімічного комплексу має ґрунтуватися на аналізі
міжнародного досвіду трансформації хімічного бізнесу
та сучасних моделей його організації.
Різні аспекти розвитку української хімічної промисловості знайшли своє відображення у ряді публікацій вітчизняних науковців і експертів. Серед дослідницьких пріоритетів варто виділити проблеми поточного функціонування та перспективного розвитку
хімічного виробництва, напрями його неоіндустріальної модернізації [1-8] і екологізації [9; 10], вплив між-
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народної конкуренції та перспективи нарощування експортного потенціалу [3; 4; 11-13], регіональні
аспекти галузевого виробництва, особливості застосування кластерних технологій і підходу смартспеціалізації [14-18], специфіку трансформації хімічного
комплексу Донбасу [1; 17-22].
У контексті даного дослідження доцільно акцентувати увагу на публікаціях Д. Гладких, С. Іщук,
Л. Коваль, Л. Созанського, Н. Швець [3; 12; 23; 24],
присвячених порівняльному аналізу окремих індикаторів української, європейської і світової хімічної промисловості, оцінюванню конкурентоспроможності європейської хімії, особливостям інноваційного розвитку лідерів світового ринку хімічної продукції. У роботах [25-28] проаналізовано виклики галузі у контексті
Індустрії 4.0, секторальні проблеми цифровізації та
розроблення концепції Chemicals 4.0.
Європейський вибір України і прагнення інтегруватися до європейського економічного простору та
вартісних ланцюгів актуалізують завдання поглибленого вивчення новітніх чинників, тенденцій і стратегічних орієнтирів розвитку окремих європейських
секторів і ринків, дослідження інституційних інструментів та можливих шляхів співпраці з країнами-членами ЄС. З урахуванням зазначеного метою статті є
аналіз й узагальнення сучасної європейської практики
трансформації хімічного виробництва, виокремлення
значущих трендів і визначення напрямів залучення європейського досвіду для розв’язання актуальних проблем інноваційної модернізації української хімічної
індустрії.
Виклад основного матеріалу. Хімічна промисловість є важливим сектором європейської економіки
та мережі ланцюгів поставок. Вона забезпечує щорічні продажі на майже €700 млрд (у тому числі €565
млрд — у країнах ЄС) [29]. За останні 20 років (19982018 рр.) продажі європейських хімікатів збільшилися
в 1,6 рази, але на фоні стрімкого зростання світового
хімічного ринку частка ЄС скоротилася з 32,9 до
16,9%. Після посткризового відновлення у 2010 р. європейська хімічна промисловість вступила у стадію
стагнації. Її середньорічний темп зростання становить
1,2% при аналогічному світовому показникові 4%
(рис. 1).
За оцінками експертів CEFIC, така ситуація збережеться і в майбутньому, оскільки потенціал значного зростання попиту на хімікати зосереджений у
Китаї та інших країнах, що розвиваються, а європейські виробники реалізують свою продукцію переважно
на внутрішньому (європейському) ринку та у США, де
прогнозуються низькі темпи росту попиту. Головні
причини останнього — зрілість ринків та старіння населення.
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Рис. 1. Динаміка хімічного виробництва (без урахування фармацевтики) у світі та країнах ЄС
Побудовано за даними джерела [30].

Загострення конкуренції з боку виробників з інших регіонів посилює питання зміцнення конкурентоспроможності європейської хімії, яка зараз знаходиться під тиском відносно високих цін на енергоносії, несприятливого валютного курсу, високих витрат
на робочу силу, регуляторного та податкового навантаження.
У структурі продажів європейських хімікатів переважає базова хімія (60,4%), яка включає нафтохімікати (25,4%), полімери (21,3%) та продукти неорганічної хімії (13,7%). Спеціальні хімікати (фарби, засоби захисту рослин, барвники, пігменти, клеї, ефірні
олії та інші допоміжні засоби для промисловості) становлять 27,2% від загального обсягу продажів хімікатів
у ЄС, а споживчі хімікати (мило, миючі засоби, парфумерія та косметика) — 12,4%.
Відмітною рисою хімічної індустрії є її вагоме
міжгалузеве значення. Вона не тільки виробляє кінцеві
продукти для щоденного споживання, але й постачає
новітні матеріали та технологічні рішення для інших
сфер і галузей, формуючи інноваційний базис для модернізації і реалізації стратегій сталого розвитку у різноманітних вартісних ланцюгах, втілюючи принципи
низьковуглецевої та циркулярної економіки.

Понад половину хімікатів, вироблених в ЄС, споживається в інших промислових секторах, зокрема, у
виробництві гумових і пластмасових виробів — 15,5%,
виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу
та поліграфічній діяльності — 4,3%, виробництві
коксу, продуктів нафтоперероблення — 3,6%, текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри та
взуття — 3,5%, виробництві харчових продуктів, напоїв
та тютюнових виробів — 3,3%, виробництві автотранспортних засобів та причепів — 3,0%, металургійному
виробництві — 2,6%, виробництві комп’ютерів, електронної та оптичної продукції — 2,4%, виробництві готових металевих виробів — 2,4%. Важливими споживачами хімікатів також є сектор охорони здоров’я і соціальної роботи (16,8%), сільське, лісове та рибне господарства (8,0%), сфера послуг (9,2%) та будівництво
(5,1%) [29].
Для європейської хімічної індустрії характерна
висока концентрація: більше 70% хімічного виробництва розміщено у п’яти країнах: Німеччині, Франції, Італії, Нідерландах та Іспанії. Узагальнена характеристика хімічних комплексів країн-лідерів, складена
на основі самооцінки національних хімічних асоціацій, представлена у табл. 1.
Таблиця 1

Топ-5 європейських країн-виробників хімікатів
НІМЕЧЧИНА
Кількість компаній — 2050; оборот — €203 млрд; кількість зайнятих — 462,6 тис. осіб
Сильні сторони:
• Високоінтегровані, конкурентоспроможні у глобальній конкуренції кластери та хімічні парки.
• Високий рівень інноваційності.
• Вузькоспеціалізовані МСП.
• Ключовий гравець у міжнародних ланцюгах створення вартості.
• Висока ефективність використання ресурсів.
• Висококваліфікована робоча сила.
• Тісні відносини постачальник — замовник.
• Мережа потужної дослідницької та університетської інфраструктури.
• Потужна виробнича інфраструктура, розташована у центрі Європи.
• Ефективна співпраця між компаніями та профспілками (соціальне партнерство).
• Багаторічний досвід та орієнтація на безпеку та захист навколишнього середовища.
• Здатність задовольнити складні потреби споживачів.
• Лідерство у налагодженні процесів цифровізації хімічної промисловості.
• Позитивний суспільний імідж.
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Продовження табл. 1
Слабкі сторони:
• Високі ціни на енергоносії.
• Сильна залежність від імпортної сировини.
• Залежність від автомобільної промисловості як важливого замовника.
• Уразливість міжнародної кооперації через зростання протекціонізму та глобальної напруженості.
• Уразливість до зовнішніх шоків (дефіцит багатьох видів сировини).
• Негативні демографічні зміни, особливо у сільській місцевості.
• Нестача цифрових навичок.
• Повільне оновлення ІТ-інфраструктури.
• Повільний перехід на відновлювані джерела енергії.
• Тривалі адміністративні процедури з правовою невизначеністю
ФРАНЦІЯ
Кількість компаній — 3300; оборот — €75 млрд; кількість зайнятих — 166,7 тис. осіб
Сильні сторони:
• Великий промисловий ринок зі світовими лідерами в галузі енергетики, транспорту, аеронавтики, парфумерії, косметики
та очищення води.
• Визнані екологічні та технологічні експертні знання.
• Високий потенціал для інновацій (R&D, система фінансування інновацій) та глобально орієнтований експорт.
• Лідерство у хімічному виробництві, ґрунтованому на біоресурсах.
• Фіскальні стимули, зокрема податковий кредит на дослідження.
• Високоосвічена молодь та ефективна система навчання.
• Зручне розташування та транспортна інфраструктура.
• Атомна енергія і низькі викиди парникових газів.
• Багато МСП, інноваційна екосистема та сильний маркетинг і виробництво.
Слабкі сторони:
• Залежність від імпортної сировини.
• Низьке визнання громадськістю хімічної промисловості і продуктів.
• Надмірна кількість національних регуляторних ініціатив щодо хімікатів та виробничих об’єктів
ІТАЛІЯ
Кількість компаній — 2800; оборот — €56 млрд; кількість зайнятих — 109,6 тис. осіб.
Сильні сторони:
• Використання переваг глобалізації, інноваційність, гнучкість, своєчасність та кастомізація виробництва.
• Відкритість до інновацій, залучення МСП та тісна співпраця з традиційними та середньотехнологічними секторами виробництва.
• Велика кількість здібних і вмотивованих італійських хіміків зі специфічними навичками в таких галузях, як фторова
хімія, поліуретани, спеціальні полімери, клеї, активні компоненти та чистячі добавки.
• Інновації, що базуються на наукових дослідженнях, та велика кількість хімічних компаній, що є активними у сфері R&D.
• Висока культура виробничих відносин, гнучкість в організації праці, сприяння навчанню та працевлаштуванню молоді.
Слабкі сторони:
• Вартість електроенергії на 20% вище середньоєвропейської, в основному через податки і пільги для відновлювальних
джерел енергії.
• Більш високі логістичні витрати.
• Недоліки у виробничій культурі та брак довіри до нових технологій у певній частини суспільства та інституцій
НІДЕРЛАНДИ
Кількість компаній — 470; оборот — €55 млрд; кількість зайнятих — 57 тис. осіб
Сильні сторони:
• Ключова частина найбільшого в Європі транскордонного хімічного кластеру.
• Високоосвічена робоча сила.
• Стабільний політичний та соціальний клімат.
• Порт Роттердама спеціалізується на базових хімікатах та нафтохімії.
• Підвищення продуктивності праці скорочує питомі витрати на оплату праці.
Слабкі сторони:
• Відносно високі енерговитрати, що потребує співпраці між усіма зацікавленими сторонами для досягнення доступного
та чистого енергопостачання.
• Старіння робочої сили, що вирішується завдяки публічно-приватному плануванню навичок
ІСПАНІЯ
Кількість компаній — 3300; оборот — €65,7 млрд; кількість зайнятих — 196,8 тис. осіб
Сильні сторони:
• Легкий доступ на ринки швидкозростаючих регіонів Північної та Західної Африки, середземноморських країн та Латинської Америки. Вихід на ринок хімікатів ЄС.
• Високе внутрішнє споживання хімікатів.
• Найбільший хімічний кластер у Середземномор’ї.
• 46 морських портів з міжнародними терміналами, найбільша в Європі мережа автомобільних доріг, 3 транс’європейські
залізничні мережі.
• Гнучкий ринок праці та конкурентні витрати на оплату праці.
• Тісна співпраця з органами влади при розробці національних стратегій та програм R&D.
• Тісна співпраця з університетами та бізнес-школами, науково-дослідними центрами, інженерами-хіміками та професійними асоціаціями.
• Найбільша газова інфраструктура в Європі.
• Національний план конкурентоспроможності хімічної промисловості.
• Сильна громадська підтримка хімічної промисловості, що забезпечується програмою сертифікації соціальної відповідальності.
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Закінчення табл. 1
• Міцна міжгалузева співпраця: Альянс за конкурентоспроможність промисловості (хімічна, автомобільна, металургійна,
нафтопереробна, паперова, харчова індустрії); Енергетична промислова платформа (15 секторів).
• Найбільше зростання економіки та споживання в країнах Єврозони.
Слабкі сторони:
• Нестача внутрішнього виробництва сировини.
• Слабкий доступ до європейського енергетичного ринку

Складено за даними джерела [31].

Сучасна європейська хімічна промисловість є
кластерним високоінтегрованим комплексом, який
нараховує близько трьохсот промислових майданчиків. Майже дві третини всього європейського хімічного виробництва зосереджено у чотирьох кластерах:
Antverpen (Бельгія), Rotterdam (Нідерланди), Frankfurt/
Ludwigshafen та Ruhr/Rhine (Німеччина) [32]. Історично
ці кластери розвивалися або навколо джерел сировини, або як постачальники для суміжних галузей. Однак тут важливу роль відіграє і фактор наявності гарної транспортно-логістичної інфраструктури, оскільки
особливості хімічного виробництва вимагають переміщення та перероблення великих обсягів матеріальноенергетичних ресурсів зі специфічними вимогами до
транспортування і відповідними витратами.
Сьогодні в один з найсучасніших та конкурентоспроможних центрів хімічної промисловості Німеччини — Центральноєвропейську хімічну мережу
(Central European Chemical Network) — входить шість
партнерів (хімічні парки Chemiepark Bitterfeld-Wolfen
GmbH, InfraLeuna GmbH, Dow ValuePark, BASF
Schwarzheide GmbH, Infra-Zeitz Servicegesellschaft mbH та
асоціація
хімічної
промисловості
Verband
der
Chemischen Industrie e.V. Landesverband Nordost, структура і профіль діяльності яких розглянуто у статті [33]).
Мережа об’єднує специфічні знання, компетенції та
інноваційні розробки учасників і пропонує модульні й
системні рішення в галузі управління безпекою, захисту навколишнього середовища, ревіталізації забруднених промислових майданчиків, інтеграції сировини, інфраструктури та цифрових технологій. Подібні сервісні пропозиції можуть бути корисними при
створенні ефективних систем управління хімічними
парками в процесі інноваційної модернізації українських старопромислових регіонів і їхньої інтеграції до

міжнародних інноваційних мереж, зокрема Європейської мережі хімічних регіонів (European Chemical
Regions Network — ECRN).
У Фландрії, північному регіоні Бельгії, у рамках
реалізації політики пріоритизації кластерних ініціатив
та комерціалізації досліджень, було засновано Catalisti — структуроутворювальний кластер сталої хімії і
пластмас. Серед засновників Catalisti — Essenscia (бельгійська галузева федерація хімічної промисловості та
наук про життя), понад 100 компаній, усі фламандські
університети та фламандський уряд. Місія кластеру
полягає у прискоренні переходу до сталого розвитку
шляхом сприяння відкритим інноваціям та міждисциплінарному партнерству. Основна увага приділяється відновлювальним хімікатам, використанню
відходів та побічних продуктів, інтенсифікації процесів та просуванню екологічних продуктів.
У Валлонії, південній частині Бельгії, промислова
політика уряду також фокусується на потенціалі розвитку сталої хімії. Кластер сталої хімії GreenWin організований навколо життєвого циклу матеріалів: розробка екологічних продуктів і матеріалів, комплексна
переробка матеріальних ресурсів та утилізація відходів
і стічних вод. У ЄС Валлонія визнана одним з шести
«зразкових демонстраційних регіонів» (model demonstrator regions) у сфері хімічного виробництва на засадах сталого розвитку.
Хімічна промисловість Європи в основному базується на капіталомістких процесах, тому центрами
кластерних утворень найчастіше є великі хімічні компанії. До рейтингу Global Top 50 Chemical Companies for
2020, складеному за даними 2019 р., увійшло 16 європейських компаній, зокрема 5 німецьких, 3 британських, 2 французьких, 2 бельгійських та по одній з
Австрії, Нідерландів, Норвегії та Швейцарії (табл. 2).

Таблиця 2
Європейські хімічні компанії, що входять до рейтингу Global Top 50 Chemical Companies for 2020
Місце
у рейтингу
1
5
10
12
18
20
23
24
27
29
30
33
36
40
42
48

Назва компанії, країна, сектор
BASF, Німеччина, диверсифікована
Ineos, Великобританія, нафтохімікати
Linde, Великобританія, промислові гази
Air Liquide, Франція, промислові гази
Evonik Industries, Німеччина, диверсифікована
Covestro, Німеччина, диверсифікована
Yara, Норвегія, агрохімікати
Solvay, Бельгія, спеціальні хімікати
Bayer, Німеччина, диверсифікована
Syngenta, Швейцарія, агрохімікати
DSM, Нідерланди, спеціальні хімікати
Arkema, Франція, диверсифікована
Borealis, Австрія, нафтохімікати
Johnson Matthey, Великобританія, каталізатори
Umicore, Бельгія, каталізатори
Lanxess, Німеччина, диверсифікована

Обсяг продажу
хімічної продукції
2019 р.,
зміни
$млн
до 2018 р.
66401
-5,36
32009
-8,60
25429
76,9
24171
4,91
14674
-12,8
13895
-15,1
12858
-0,54
12568
-0,64
11482
15,3
10588
1,68
10086
-2,78
9782
-0,88
9071
-2,81
8819
21,8
8196
6,64
7614
-5,5

Операційний
прибуток
2019 р.,
зміни
$млн
до 2018 р.
5457
-22,8
2477
-39,0
4898
65,4
2260
0,31
1330
-32,4
824
-70,8
989
146,0
1488
-2,17
1383
-34,9
2199
8,75
1025
-25,2
984
-11,3
676
27,8
410
-26,7
406
-12,1
626
-4,13

Рентабельність, %
8,2
7,7
19,3
9,4
9,1
5,9
7,7
11,8
12,9
20,8
10,2
10,1
7,5
4,6
4,9
8,2

Складено автором за даними джерела [34].
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Якщо порівнювати з даними минулорічного рейтингу, варто відмітити повернення на першу позицію
компанії BASF (після поділу американської DowDuPont
на Dow, DuPont та Corteva Agriscience), суттєве просування британських Linde (+11 позицій) і Johnson
Matthey (+8) та німецької Bayer (+5). Дані табл. 2
свідчать про вповільнення за підсумками 2019 р. економічної активності у секторі, де за деякими винятками лідери європейського хімічного бізнесу відчутно
погіршили результативність діяльності.
Пандемія COVID-19 спричинила найглибшу за
останні десятиліття рецесію у глобальній економіці,

зруйнувавши низку великих хімічних ринків. Але проміжні підсумки 2020 р. демонструють різноспрямовану
динаміку хімічного виробництва за регіонами/країнами та галузевими сегментами.
За даними Statista, через наслідки коронавірусу
COVID-19 світове виробництво хімікатів у січні —
серпні 2020 р. порівняно з аналогічним періодом минулого року скоротилось на 1,8%. Найбільше регіональне падіння відбулося у Латинській Америці — на
9,8%. Європейське хімічне виробництво за цей період
зросло на 1,1%. Детальніша статистична інформація
відображена на рис. 2.
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Рис. 2. Динаміка хімічного виробництва в європейських регіонах/країнах у січні — серпні 2020 р., %
Побудовано за даними джерела [35].

Що стосується окремих сегментів хімічного виробництва, то залежно від окремих товарних портфелів, деякі з них відчутно постраждали (зокрема, виробники товарів тривалого користування), а, наприклад, виробники пакувальних матеріалів наростили
прибутки.
В цілому, у найбільшій кризі перебуває виробництво спеціальних хімікатів. Так, продажі бельгійської Solvay споживачам автомобільної, аерокосмічної та
нафтогазової галузей у квітні — травні цього року
впали на 40%. Компанія була змушена списати $1,7
млрд, пов’язаних, головним чином, з придбаною у
2015 р. компанією Cytec Industries, що спеціалізується
на розробці добавок і смол для аерокосмічних, автомобільних і порошкових покриттів, пластмас, композитних матеріалів.
Для більшості країн Центральної та Східної
Європи (ЦСЄ) хімічне виробництво також є вагомою
складовою промислового потенціалу та драйвером
інноваційного зростання інших секторів економіки. У
табл. 3 систематизовано дані щодо ключових показників докризового розвитку хімічних комплексів окремих країн ЦСЄ.
Вивчення сучасного стану та особливостей розвитку хімічних комплексів країн ЦСЄ дозволяє виділити такі позитивні чинники та сильні сторони, властиві більшості з них: багаторічна історія та традиції хімічного виробництва, наявність висококваліфікованої
робочої сили, відносно низькі витрати на робочу силу,
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Таблиця 3
Показники розвитку хімічного сектору
промисловості країн ЦСЄ
Країна
Болгарія
Естонія
Латвія
Литва
Польща
Румунія
Словаччина
Словенія
Угорщина
Хорватія
Чехія

Кількість
компаній, од.
642
97
500
114
понад 11 тис.
979
307
800
н/д
353
1851

Дохід від
реалізації,
€млн
1578
600
699
2200
62150
2300
10347
6100
5400
809
19770

Кількість
зайнятих,
осіб
13350
2536
8901
6300
315000
22500
46143
31000
15039
5987
129500

Складено за даними джерела [31].

зростаючий внутрішній, у тому числі міжгалузевий,попит, застосування передових технологій, відмінне геостратегічне розташування та сучасна транспортно-логістична інфраструктура. До стримуючих чинників та
слабких сторін хімічних індустрій національні експерти найчастіше відносять: високі адміністративні
бар’єри та регуляторне навантаження, жорсткі європейські екологічні норми та додаткове екологічне оподаткування, дефіцит власних енерго-сировинних ресурсів та залежність від імпорту, високі ціни на енергоресурси, зокрема природний газ, низьку сприйнят-
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ливість хімічного виробництва та продуктів з боку громадськості та екологічних НГО, недостатній рівень переробки відходів, старіння кадрів, дефіцит власних
інноваційних інвестицій.
Серед різноманітних напрямів та інструментів
розвитку, що застосовуються для підвищення конкурентоспроможності хімічного виробництва у країнах
ЦСЄ, доцільно акцентувати увагу на тих, що є перспективними для інноваційного розвитку української
хімічної галузі.
У Болгарії, Словаччині, Словенії та Хорватії велике значення приділяється посиленню співпраці між
університетами, науково-дослідними інститутами та
галузевим бізнесом під егідою незалежних професійних організацій (наприклад, Bulgarian Chamber of
Chemical Industry, Croatian Chamber of Economy, Slovak
Association of Chemical & Pharmaceutical Industry). У
цьому ж контексті розглядаються завдання збереження та розвитку науково-технологічного і трудового
потенціалів хімічного виробництва, підготовки молодих фахівців, зокрема шляхом втілення відповідних
державних програм сприяння розвитку природничих
наук (Естонія, Угорщина).
Асоціація хімічної індустрії Чехії (Association of
Chemical Industry of the Czech Republic) підтримує й
координує науково-технологічні зв’язки за допомогою
декількох технологічних платформ (Czech Technology
Platform for Sustainable Chemistry, Czech Technology
Platform PLASTICS, Czech Bio Technology Platform). У
Литві створено три інтегровані наукові, дослідницькі
та ділові центри (Valleys), які сприяють розвитку хімічної промисловості.
Кластерні технології також застосовуються для
інноваційного розвитку хімічного виробництва у
країнах ЦСЄ, але це переважно спеціальні кластери,
сформовані відносно недавно на засадах міжсекторальної колаборації і спрямовані на розроблення та
впровадження продуктових і технологічних інновацій
у контексті завдань сталого розвитку. Так, Латвійський кластер наук про життя (Life Sciences Cluster of
Latvia) включає понад 30 фармацевтичних, хімічних та
біотехнологічних компаній, а також навчальні та дослідницькі установи, які спеціалізуються на дослідженнях в галузі органічної хімії, біополімерів, мікробіології та вірусології, геноміки, імунології, біотехнології та хімії деревини. Асоціація Західнопоморського
хімічного кластеру «Зелена хімія» (Association West
Pomeranian Chemical Cluster Green Chemistry) з центром
у Щецині успішно просуває такі інноваційні продукти, як клапани для серця, фотокаталітична фарба,
кристалічні добрива, матеріали для водневих технологій, нанонаповнювачі для полімерних матеріалів і т. ін.
Поточні проєкти кластеру BIOBESTicide та BBI JU
пов’язані із впровадженням біотехнологій для сталого
розвитку сільського господарства.
У скандинавських країнах хімічне виробництво є
значимим складником багатьох вартісних ланцюгів,
зокрема у виробництві машин, металевих виробів,
електроніки, целюлози та паперу. Доцільно зазначити,
що у більшості сегментів хімічної промисловості
Скандинавії вагому роль відіграють дочірні підрозділи
міжнародних корпорацій (Akzo Nobel, AstraZeneca,
Borealis, Linde, Ineos, BASF, Perstorp). Основні показники розвитку хімічних комплексів окремих скандинавських країн представлено у табл. 4.
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Таблиця 4
Показники розвитку хімічної промисловості
країн Скандинавії
Країна
Данія
Норвегія
Фінляндія
Швеція

Кількість
компаній,
од.
277
н/д
400
2521

Дохід від реалізації,
€млрд
6,4
16,1
24,1
32,0

Кількість
зайнятих,
осіб
10657
13000
33700
51300

Складено за даними джерела [31].

До характерних рис та сильних сторін хімічних
секторів скандинавських країн відносяться висококваліфікована робоча сила, інноваційне зростання, висока якість продукції, спеціалізація, експортоорієнтований характер, гарна виробнича й соціальна інфраструктура, ресурсоефективність і передовий рівень
безпеки, співпраця з профспілками, якісні дослідницькі центри та технічна інфраструктура університетів,
активна політика в галузі охорони навколишнього середовища. Слабкими сторонами та негативними факторами розвитку хімічних індустрій вважаються високі
витрати на робочу силу, старіння кадрів, розташування на північному краю Європи, високі тарифи на
логістику, недостатня конкурентоспроможність порівняно з азійськими та іншими країнами, додаткові адміністративні обмеження, зростаючий фіскальний
тиск. Такі чинники, як наявність/дефіцит сировинних
та енергетичних ресурсів, рівень цін на них, позитивне/негативне ставлення до хімічного виробництва
з боку громадськості, залежать від особливостей окремих країн, тож їхній вплив носить різновекторний характер.
У різних сегментах хімічної промисловості Скандинавії сформовано високоінтегровані конкурентоспроможні кластери та хімічні парки. Так, у шведському регіоні Gothenburg — Stenungsund розвивається великий кластер базової хімії, який прагне стати міжнародним лідером у виробництві стійких хімічних продуктів (sustainable chemicals) до 2030 року. Цей кластер
має високий потенціал для збільшення виробництва та
використання хімічних продуктів на основі біотехнологій та відновлюваних джерел енергії [36].
Основні хімічні кластери Фінляндії розташовані
у південних та західних регіонах (Porvoo — нафтохімія,
Turku — фармацевтика, нафтопереробка), а високотехнологічний Kokkola Industrial Park є найбільшим у
північній Європі центром неорганічних хімікатів, де
працює 17 промислових та понад 60 сервісних компаній, що реалізують ідеї і принципи циркулярної економіки [37].
Скандинавські країни не розробляють окремі секторальні стратегії, однак беруть участь у реалізації
низки стратегій і програм горизонтального типу. Так,
фінська хімічна промисловість отримує вигоди від
участі у національній стратегії біоекономіки (Finnish
Bioeconomy Strategy) та стратегії зростання для досліджень, розвитку та інноваційної діяльності у секторі
охорони здоров’я (Health Sector Growth Strategy for
Research and Innovation Activities). В рамках національної дорожньої карти розвитку циркулярної економіки
(Finnish Roadmap to a Circular Economy) хімічна галузь
розробляє секторальну дорожню карту вуглецевої нейтральності.
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Шведський уряд також має національну стратегію
розвитку біоекономіки (Swedish Research and Innovation
Strategy for a Bio-based Economy), яка включає дослідження, розробки й інновації та координацію роботи
фінансових структур, дослідників та потенційних споживачів. Прикладом міжгалузевої інноваційної взаємодії є стратегічна інноваційна програма BioInnovation,
ґрунтована на співробітництві фахівців хімічної та лісової галузей.
Політика досліджень у Норвегії не фокусується
власне на хімічній галузі, але охоплює біотехнології,
клімат та енергетику, нано- та технології матеріалів.
Два національних центра передового досвіду (National
Centres of Excellence), що фінансуються за допомогою
державної компанії Innovation Norway, сприяють промисловим інноваціям у галузі мікро- і нанотехнологій,
енергетики та зміни клімату.
Наведені приклади свідчать, що сучасний європейський хімічний бізнес вже давно вийшов за межі
вузького підходу екологізації виробництва, ґрунтованого на завданнях упровадження ресурсозберігаючих
технологій, скорочення джерел забруднення, утилізації відходів і т.п., і зараз будує свої стратегії на засадах
парадигми сталого розвитку. Провідні хімічні компанії
нарощують зусилля для подолання ключових глобальних проблем, таких як зміна клімату, бідність, голод,
відсутність чистої води та енергії, забруднення навколишнього середовища, виснаження природних ресурсів. Ба більше, можна стверджувати, що досягнення
цілей сталого розвитку (Sustainable Development Goals —
SDGs) є відправною точкою більшості сучасних інновацій у хімічному виробництві і джерелом довгострокового стійкого зростання хімічного сектору.
Наприклад, у рамках SDG 2 компанія BASF реалізує програми, спрямовані на подолання голоду, досягнення продовольчої безпеки, поліпшення харчування і сприяння сталому розвитку сільського господарства (Food Security through Sustainable Agriculture,
Food Fortification, Food and Nutrition), а для забезпечення переходу до раціональних моделей споживання
і виробництва (SDG 12) фокусує увагу на напрямах
Sustainability in Procurement, Verbund, Sustainable Solution
Steering, Alliance to End Plastic Waste, Chemical recycling,
Energy and Resources.
Важливим сучасним європейським інструментом
активізації інноваційного розвитку та підвищення
конкурентоспроможності регіонів є підхід смартспеціалізації, який використовує унікальні локальні ресурси, потенціал інноваційної екосистеми та підприємницькі здібності для розвитку обмеженої кількості
пріоритетних видів діяльності. З розвитком хімічної
промисловості (або її сегментів) та залученням її міжгалузевого потенціалу пов’язані окремі національні
і регіональні стратегії розумної спеціалізації в Естонії,
Іспанії, Італії, Литві, Нідерландах, Німеччині, Польщі,
Словенії, Фінляндії, Франції, Хорватії, Чехії та Швеції.
На Європейській платформі зі смартспеціалізації
(S3 Platform) за сприяння ECRN на основі міжрегіональної співпраці сформовано тематичний напрямок
Chemicals. Головною метою останнього є модернізація
хімічної промисловості та її трансформація у стійкий,
енерго- та ресурсоефективний сектор, який пропонує
інноваційні рішення і має глобальну конкурентоспроможність. У рамках цього партнерства розробляються
інноваційні рішення у таких напрямах:
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— стале виробництво на основі відновлювальних
джерел сировини та чистої енергії (декарбонізована
викопна енергія, сонячна та вітроенергетика);
— скорочення викидів парникових газів (головним чином CO2) та споживання енергії і ресурсів на
хімічних заводах;
— сприяння новим ланцюгам доданої вартості та
інтеграції через регіональні кордони і між такими
секторами, як логістика, сільське і лісове господарства, енергетика і т. ін., таким чином, щоб використовувати комплементарність регіональних спеціалізацій;
— підтримка максимально готових для виведення
на ринок продуктових нововведень, проєктів масштабування, пілотних та демонстраційних установок.
Висновки. Світовою тенденцією останніх років
(ще до пандемії COVID-19) стало падіння загальної
ефективності хімічного бізнесу через зниження темпів
зростання попиту на хімікати. Європейська хімічна
промисловість, залишаючись вагомим сектором глобальної хімічної індустрії, поступово втрачає свою
ринкову частку (насамперед через експансію китайських компаній). Погіршення конкурентоспроможності
на ринках багатотоннажного базового хімічного виробництва європейські виробники намагаються компенсувати диверсифікацією і пріоритетним розвитком
складних наукоємних виробництв на засадах сталого
розвитку.
Сильними сторонами європейського хімічного
сектору є висококваліфікована робоча сила, потужна
виробнича та транспортно-логістична інфраструктура,
передові технології, цифровізація та формування
Chemicals 4.0, високий інноваційний потенціал (розвинена дослідницька та університетська мережа, тісна
співпраця стейкхолдерів інноваційної екосистеми,
інноваційно активні МСП, система фінансування),
значне внутрішнє споживання і інтегрованість у глобальні ланцюги створення вартості, конкурентоспроможні кластери та хімічні парки, міжсекторальна та
міжрегіональна співпраця, ресурсо- й енергоефективність, орієнтація на безпековий компонент, захист навколишнього середовища та цілі сталого розвитку.
З огляду на сучасний стан, інституційну структуру і системні проблеми української хімічної промисловості та відсутність стратегії розвитку на національному рівні, перспективні шляхи її трансформації
та інноваційної модернізації у контексті євроінтеграції
доцільно шукати в процесах регіонального стратегування. До першочергових заходів слід віднести:
— деталізований аналіз ресурсного, виробничого
та інноваційного потенціалів регіонів, де хімічне виробництво становить сферу традиційної спеціалізації;
— вивчення конфігурації, результативності та потенціалу наявних кластерів і парків хімічного й суміжних профілів;
— формування/розвиток секторальних інноваційних екосистем регіонів;
— обґрунтування регіональних горизонтальних
пріоритетів з урахуванням SDGs та локальної специфіки;
— здійснення процесу підприємницького відкриття та ідентифікації регіональних смартпріоритетів
у хімічній галузі з урахуванням міжрегіональних і міжнародних перспектив;
— організація кроссекторальної колаборації, пошук міжгалузевої синергії та реалізація потенціалу хі-
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мічного виробництва у нових ланцюгах доданої вартості;
— налагодження співпраці з європейськими регіонами мережі ECRN та визначення напрямів стратегічного партнерства у секції Chemicals.
Розроблення науково-методичного та організаційного забезпечення для реалізації такого підходу —
завдання для подальших досліджень.
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ПЕРЕВАГИ ГАЛУЗЕВИХ КЛАСТЕРІВ
ДЛЯ СТАРОПРОМИСЛОВИХ РЕГІОНІВ
Серед мережевих утворень виділяються кластерні
моделі, які охоплюють широкий спектр соціальноекономічних аспектів, об’єднуючи підприємства, які
знаходяться в межах певної території. У порівнянні зі
звичайними підприємницькими мережами кластери
об’єднують більш широке коло учасників, у тому числі
до них можуть входити інститути підтримки, виробничі й комерційні структури, серед яких є і виробники, і постачальники, а також наукові установи
та/або вищі навчальні заклади. Кластери на відміну від
підприємницьких мереж, які формуються переважно
на підставі структури ринків, можуть враховувати процеси на всіх рівнях: від регіонального до міжнаціонального.
В Україні зараз є накопичений досвід і знання,
щоб самостійно вирішувати масштабні завдання наведення порядку в економіці. Однак не потрібно тішити
себе ілюзіями — країна тільки-тільки підходить до
того, щоб перейти від політики економічного балансування на грані дефолту й пожежних заходів до відповідної реалізації державної довгострокової економічної стратегії, тому досвід, накопичений вітчизняною і зарубіжною управлінською практикою в галузі
створення та функціонування кластерів, можна бути
використати для реалізації такої стратегії.
Тому питання створення кластерів в економіці,
ефективного управління ними є актуальним і потребує
певних досліджень.
Безумовно вчені-економісти вже не один рік приділяють увагу можливим шляхам вирішення цих питань. Наприклад, пропонують засади державної кластерної політики та концепцію кластерів як чинник
підвищення конкурентоспроможності економіки держави [1; 2], проводять наукові семінари, на яких всебічно розглядаються можливості використання кластерів для регіонального розвитку [3], розробляють моделі використання кластерного підходу для розвитку
виробничих підприємств на основі забезпечення соціо-еколого-економічної рівноваги розвитку території
[4] тощо.
Але доцільним є виявлення основних чинників
ефективного функціонування та управління кластерами.
Кластер в загальноекономічному сенсі є групою
географічно локалізованих підприємств однієї чи декількох галузей, науково-дослідних центрів, вузів та
інших установ, які взаємодоповнюють один одного в
досягненні конкретного господарського ефекту і посилюють конкурентні переваги окремих компаній
і, отже, кластера в цілому.
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Існують різні підходи до класифікації кластерів,
при цьому використовується досить широкий ряд ознак:
географічне положення;
наявність капіталу;
близькість постачальників;
стан конкурентоспроможності;
доступ до спеціалізованих послуг;
розвиток трудового потенціалу;
наявність спеціалізованих навчальних закладів
і дослідницьких установ;
галузева приналежність;
характер появи (стихійно, спонтанно, усвідомлено, навмисно або штучно створені);
природа (індустріальний район);
технологічні параметри (кустарні; індустріальні,
що виробляють традиційні товари; інтелектуальні або
інноваційні);
спосіб формування (кластери з регіональної формою економічної діяльності, тобто регіонально обмежені об’єднання всередині споріднених секторів
навколо наукового або промислового центру; кластери
з вертикальними виробничими зв’язками в певних
сферах діяльності, які об’єднано навколо головного
підприємства або мережі основних підприємств, що
охоплюють всі процеси виробництва: від постачання
до збуту; галузеві кластери за рахунок об’єднання підприємств в різних галузях промисловості; промислові
кластери).
Найбільш відомими моделями кластерів є:
ефіопська (центр африканського кластера на базі
прямих іноземних інвестиції, зокрема колосального
китайського інвестиційного портфелю);
індійсько-китайська (основою кластера є іноземні інвестиції, залучення передових технологій, що
дозволяє забезпечити вихід готової продукції на світові
ринки);
італійська (організація господарської діяльності
групи взаємозалежних підприємств, що діють у межах
певної єдиної програми розвитку на обмеженій території. Фахівці вважають, що для країн з перехідною
економікою найбільше підходить саме така форма
кластерної організації виробництва);
радянська (основою кластера був територіальнопромисловий комплекс, для якого не існувало ринкових відносин, конкуренція була зведена до мінімуму,
виробництво концентрувалося на підприємствахгігантах);
російська (об’єднання групи промислових підприємств, що мають коопераційні зв’язки для успішної реалізації спільних кластерних проєктів);
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скандинавська (орієнтована на експорт або імпортозаміщення);
США (орієнтована на експорт, коли підприємства знаходяться в одному регіоні й максимально використовують його природний, кадровий та інтеграційний потенціал);
фінська (основою кластера є високий рівень інтернаціоналізації бізнесу і присутність інновацій);
шотландська (спільного виробництва, коли малі
або середні підприємства об’єднуються навколо великого. Таку модель обирає більшість країн Європейського Союзу);
японська (основою кластера є фірма-лідер з масштабним виробництвом, яка на різних стадіях свого
технологічного ланцюжка залучає велику кількість постачальників).
Детально досвід виникнення, розвитку та функціонування кластерів в країнах Північної, Східної та
Центральної Європи розглянуто в роботі [5].
Приклади успішних кластерів у світі: Силіконова
долина (Каліфорнія, США) — у сфері комп’ютерних
технологій; автомобілебудівний кластер у Детройті
(США); Лондонський фінансовий сектор Сіті (Східний Лондон, Великобританія); авіаційна та космічна
галузь у Тулузі (Франція); контейнерний порт Роттердаму (Нідерланди); центр діамантів у Антверпені
(Бельгія).
В Україні успішним можна назвати Інститут
електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України (засновники: Науково-технологічний комплекс «Інститут
електрозварювання ім. Є.О. Патона» НАН України;
«Титан», Центр сертифікації «Сепроз», «Центр розвитку інновацій» та інші) та науково-технічний концерн «Інститут монокристалів» HAH України (засновники: Науково-технічний концерн «Інститут монокристалів» HAH України; 27 підприємств з Харкова,
Києва та Сум).
Існують приклади успішних транскордонних кластерів: «Долина Медікон», яка розташована на кордоні
Данії та Швеції навколо затоки Ересунн (вона нараховує 26 лікарень, 12 університетів); кластер біотехнологій, регіон Орезунд (Данія-Швеція); німецько-голландський транскордонний кластер, який охоплює регіональні кластери і мережі в технологічних секторах
пластмас, металообробки та біомедичному секторі; німецько-голландська мережа регіональних кластерів
постачальників, технічних агентств та інноваційних
установ навколо транснаціональних корпорацій Ocи
і Nedcar; «Долина Доммель» (Бельгія та Нідерланди),
яка складається з регіональних кластерів фірм високих
технологій та інноваційних організацій; автомобільний кластер між Португалією й Іспанією; кластер
скла, який розташований на суміжних територіях
Австрії, Німеччини та Чехії; текстильний кластер,
який функціонує на території прикордонних регіонів
Австрії та Чехії; технологічний кластер, який створений та діє на суміжних територіях Австрії та Словенії.
Кластери дозволяють оптимізувати контакти між
окремими підприємствами, налагодити ефективну
кооперацію, узгоджувати плани учасників кластера,
що здійснюють різні види економічної діяльності. В
той же час в їх межах між всіма учасниками вирішується питання щодо шляхів досягнення конкурентних
переваг на певній території. Кластер є новою формою
мережевої організації взаємодії окремих підприємств,
яка дозволяє швидко, адаптуватися до надзвичайно
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мінливого зовнішнього середовища та сприяє зростанню: конкурентоспроможності окремих підприємств, якості товарів, інвестицій та економіки в цілому.
Основними ознаками успішної діяльності кластерів можуть бути:
взаємозв’язки, які дозволяють учасникам кластерів мати більш високий рівень виробничо-ринкового
потенціалу в порівнянні з тими підприємствами, які
працюють поодинці;
кооперація та співробітництво, які стають стимулами щодо впровадження інноваційних технологій та
новітньої техніки;
орієнтація на потреби ринку, яка є основою для
визначення стратегії розвитку кластера;
забезпечення відповідності стратегії кожного
окремого підприємства загальній стратегії розвитку
кластера, регіону, економіки країні в цілому.
Поширення кластерної концепції можливо на
будь-якій території і в будь-якій галузі економіки. Основою для досягнення успіху стають переваги за рахунок підвищення ефективності функціонування всіх
підприємств у кластері, але основну роль в забезпеченні стійкої конкурентоспроможності кластерів має
якість корпоративної стратегії.
Науково-обґрунтовану стратегію екологічно спрямованих транспортно-логістичних кластерів розвитку
блакитного океану детально розглянуто у роботі [6],
принципи формування кластера відновлювальної
енергетики у статті [7], обґрунтування доцільності
створення з переробки промислових відходів, в першу
чергу відходів вугледобувної та металургійної промисловості у публікації [8].
Головною особливістю галузевих кластерів є мережева форма організації всього процесу виробництва:
від постачання до збуту. Економічний ефект від створення та функціонування таких кластерів полягає в:
більш ефективному використанні сукупного потенціалу мережевих партнерів;
можливому зниженні витрат на модернізацію виробництва за рахунок передачі певних робіт партнерам, які є признаними фахівцями в цих видах діяльності;
встановленні довгострокових партнерських зв’язків, що дозволить підвищити ефективність процесу забезпечення всього циклу виробництва матеріальними
ресурсами;
підвищенні ефективності виконання окремих
управлінських функцій на основі залучення спеціалізованих установ;
покращанні робіт в галузі сервісного обслуговування;
підвищенні надійності всіх учасників кластера
при об’єднанні їх коштів.
Для створення галузевого кластера як життєздатної, самодостатньої, успішної та ефективної структури
необхідна наявність основних умов (див. рисунок).
Найбільш ефективною моделлю для старопромислових регіонів є галузевий кластер, в якому синергетичний ефект від взаємодії учасників, що входять в цей
кластер, досягається тільки за рахунок галузі, тому що
саме вона в цьому випадку виступає об’єднуючим чинником. У цьому випадку формується кластер великих
підприємств з чітко вираженим єдиним центром,
сильною кооперацією і практично відсутньою конкуренцією всередині структури. Слід зазначити, що по-
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дібний вид кластера відрізняється від звичайної промислової групи, в першу чергу, самостійністю і економічною зацікавленістю в створенні, а по-друге, наявністю інноваційних основ функціонування. В даному
випадку кластер — це вже мережева структура, яка

включає представників влади, бізнес-спільноти, установ громадянського суспільства в регіоні, згуртованих
навколо центра конкурентоспроможної економічної
діяльності.

ресурсів, підприємств та відповідної інфраструктури
нових технологій в організації виробництва, збуту, управління, фінансування, здатних
відкрити нові можливості

Наявність:

єдиного інформаційного простору
інвесторів, зацікавлених в отриманні прибутку від функціонування кластера

нематеріальних активів, які можна використати для виготовлення конкурентної
продукції
ініціативних і впливових людей, які можуть згуртувати учасників та зацікавити їх
отриманням певної економічної вигоди
науково-обґрунтованої стратегії розвитку кластера
Рисунок. Основні умови успішного створення та функціонування галузевого кластера

Економічні зв’язки, які є основою створення галузевих кластерів, оформляються як довгострокові
контракти на основі вертикальних і горизонтальних
взаємодій між різними учасниками кластера і діють за
принципом синергізму. Такі об’єднання дозволяють
малим підприємствам використовувати переваги не
тільки малих форм підприємництва, а й великих виробництв. Між підприємствами, що належать різним
власникам, виникає спорідненість при збереженні
кожним з них своєї автономності.
Галузеві кластери використовують переважно горизонтальні зв’язки, спеціалізацію і доповнюють один
одного, досягаючи більш високих результатів на основі використання переваг територіального розташування підприємств і можливостей регіонального управління. Як і органи влади, які відповідають за розвиток регіону, галузеві кластери можуть забезпечити
залучення додаткових інвестицій, активізувати інноваційні процеси, а також вирішити певні соціальні проблеми в регіоні.
Ознакою галузевого кластера є цільова підприємницька діяльність. В межах галузевого кластера об’єднується не тільки виробничий, але й інноваційний потенціал всіх учасників, здійснюється комплексне управління всім виробничим процесом: від постачання
до збуту, підвищується якість продукції, сервісного обслуговування. Об’єднання зусиль всіх учасників кластера на певній території дає значні переваги в конкурентній боротьбі, сприяє модернізації всіх процесів,
проведенню гнучкої політики, необхідної в умовах
мінливого зовнішнього середовища, та перерозподілу
ризиків.
Відмінність галузевого кластера від інших форм
економічних об’єднань полягає в тому, що підприємства кластера не йдуть на повне злиття, а створюють
механізм взаємодії, що дозволяє їм зберегти статус
юридичної особи й при цьому співпрацювати як з ін-
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шими підприємствами, котрі утворюють кластер, так
і з підприємствами за його межами. У кластерах формується складна комбінація конкуренції та кооперації,
особливо в інноваційних процесах. Тобто, ще однією
з ознак галузевого кластера є те, що він мобільний,
має тісні економічні зв’язки і галузеву взаємодоповнюваність, відрізняється маркетинговою політикою,
єдиним інформаційним простором.
Також однією з основних ознак діючих галузевих
кластерів є вимоги ринків, на яких вони працюють й
на які збираються вийти, бо тільки попит визначає,
яку продукцію та в якій кількості треба виробляти в
кластері. Найчастіше виходи на ринки з більш високими вимогами до якості продукції та умов поставок,
можуть стати реальним стимулом щодо вдосконалення
всього виробничого процесу або в окремих його учасників. У свою чергу регіональні органи влади мають
можливість щодо стимулювання учасників кластера за
рахунок надання субсидій. Також вони можуть ініціювати проведення торгових ярмарків для залучення
більш широкого кола покупців, організовувати обмін
досвідом між місцевими й закордонними підприємствами для подолання існуючих недоліків на підприємствах, в регіональній інфраструктурі та структурі
технологічних інститутів.
Втілення в життя концепції розвитку галузевих
кластерів в старопромислових регіонах передбачає
проведення комплексу економічних заходів:
перегляд концепції управління розвитком регіону, яка передбачає чітку класифікацію галузей і підприємств за потенційною здатністю до економічного
зростання;
визначення можливих методів впливу керівництва регіону;
розробку переліку підприємств, для яких доцільно застосувати процедури націоналізації або банкрутства;
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визначення можливого рівня участі коштів місцевих бюджетів в капіталах учасників кластера;
підвищення статусу регіональної політики з розробкою необхідних законодавчих актів;
виявлення всього комплексу інструментів і ресурсного потенціалу при розробці концепції розвитку
регіону, адекватної цілям інноваційно-кластерного
розвитку регіону.
У останнє десятиріччя кластери та регіональна
політика, що заснована на них, можуть бути найбільш
успішним інструментом економічного розвитку регіонів в Україні, яка тільки починає будувати свою регіональну політику. Для старопромислових регіонів галузеві кластери є саме тим ефективним механізмом,
який забезпечить ефективне функціонування їх господарського комплексу на основі раціонального використання економічного потенціалу регіону та дозволить досягти сталого його розвитку.
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РЕГІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ
ЕКОТУРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ:
ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ
Постановка проблеми. Актуальність розвитку
екотуристичної діяльності в Україні зумовлюється
першочерговою необхідністю невідкладного вирішення соціально-економічних та екологічних проблем
регіонів. На даному етапі розвитку регіональної економіки уряд проголошує екологічний туризм одним із
пріоритетних і перспективних напрямів. Це задекларовано у Стратегії розвитку туризму та курортів на період до 2026 року, схваленою розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16.03.2017 р. № 168-р.
І це, в свою чергу, відповідає Державній стратегії
регіонального розвитку на 2021-2027 роки, яку затверджено постановою Кабінету Міністрів України від
05.08.2020 р. № 695. У вказаній стратегії одним із напрямів визнано розвиток внутрішнього туризму, для
реалізації якого необхідно виконання ряду завдань, а
саме: створення сприятливих умов для залучення інвестицій у розбудову туристичної інфраструктури;
сприяння популяризації туристичного потенціалу регіонів і територіальних громад у державі та за кордоном; розбудова швидких і доступних мереж до національних природних парків з метою підвищення рівня
їх туристичної привабливості; сприяння формуванню
та реалізації конкурентоспроможних комплексних регіональних туристичних продуктів; просування регіональних туристичних брендів з використанням сучасних цифрових і мережевих технологій.
Однак ситуація, що склалася в екотуристичній
сфері, створює ряд викликів. Подальший розвиток
екотуризму, що є одним із стратегічно важливих секторів регіональної економіки, потребує якісних перетворень, спроможних забезпечити підвищення туристичної конкурентоспроможності регіонів України
і при цьому зберегти сталий розвиток територій.
Необхідність теоретичного обґрунтування й розробка пропозицій щодо удосконалення інституційного
забезпечення розвитку екологічного туризму та екотуристичної інфраструктури у контексті модернізації
економіки регіонів обумовлюють проведення подальших досліджень у цьому напрямі.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Значну
кількість наукових праць провідних вітчизняних і зарубіжних учених присвячено питанням розвитку екологічного туризму з теоретичної, науково-методичної
та практичної точок зору. На основі аналізу наукових
публікацій узагальнено основні положення вчених
і фахівців з обраної теми:
розглянуто особливості розвитку туристичного
бізнесу та екотуризму в контексті концепції сталого
розвитку, зокрема в різних країнах світу; можливості
застосування управлінських підходів і маркетингового
інструментарію в умовах Індустрії 4.0 (R. Carter,
D. Whiley, C. Knight [1]; R. Sharpley [2]; M. Honey [3];

50

Е. Годжаєва [4]; H. Dzwigol [5; 6; 7; 8]; H. Dzwigol,
M. Dźwigoł-Barosz [9; 10]; H. Dzwigol, S. Shcherbak,
M. Semikina, O. Vinichenko, V. Vasiuta [11]; H. Dzwigol,
M. Dźwigoł-Barosz, A. Kwilinski [12]; Yu. Kharazishvili,
A. Kwilinski, O. Grishnova, H. Dzwigol [13]);
вивчено світовий досвід розвитку екологічного
туризму на рекреаційних територіях, обґрунтовано заходи з його адаптації до умов вітчизняної економіки
та розроблено напрями стратегічного розвитку екологічного туризму на рекреаційних територіях України
(Н. Ступень [14]);
виявлено особливості розвитку внутрішнього туризму, досліджено показники соціально-економічного
ефекту туризму та розроблено методику його оцінювання, орієнтованої на концептуальну модель планування й розвитку людських ресурсів у туризмі, шляхом
введення агрегованого показника — індексу розвитку
людських ресурсів туризму (Т. Шелеметьєва [15];
Т. Шелеметьєва, В. Зайцева [16]);
виявлено проблеми та перспективи розвитку зеленого туризму в Україні та її регіонах в умовах соціально-економічної кризи (І. Литвин, М. Нек [17];
О. Розметова, С. Парфило [18]; А. Стренковська,
О. Євдокімова [19]; Л. Матвійчук, О. Вісин, І. Карпюк
[20]);
обґрунтовано теоретичні аспекти дослідження
екотуризму як важливої складової стратегії сталого
розвитку України; проаналізовано наукові підходи до
визначення дефініції «екотуризм»; визначено пріоритетні завдання розвитку екологічного туризму в Україні (Т. Любонько [21]; О. Савіцька, Н. Савіцька,
Л. Погребняк [22]; В. Лисенко, В. Лисенко, Л. Піддубна [23]; І. Посохов, А. Сагайдачна [24]);
визначено основні чинники впливу на потенціал
екологічного туризму в регіонах України та виконано
кластерний аналіз за допомогою методів Уорда та
К-середніх (О. Зима, М. Голуб [25]);
проаналізовано туристично-рекреаційний потенціал регіонів України та досліджено регіональні аспекти стратегічного розвитку туристичної сфери
(Н. Алексєєва, Л. Сакун [26]; В. Герасименко [27];
H. Dzwigol, O. Aleinikova, Y. Umanska, N. Shmygol,
Y. Pushak [28]);
обґрунтовано підходи до оптимальної функціонально-просторової структури регіональної рекреаційної
системи (П. Царик [29]);
розкрито основні концептуальні підходи до формування стратегії ефективного розвитку туристичної
галузі та запропоновано модель концепції розвитку Тернопільської області як туристичного регіону
(Н. Стецько [30]);
обґрунтовано перспективні напрямки та стратегія
подальшого розвитку туризму в Одеської області з ура-
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хуванням специфіки та потенціалу регіону (М. Заєць,
О. Борідько [31]);
визначено стратегічні напрями розвитку туризму
у Чернігові (Н. Погуда, О. Чухіна [32]).
Разом з тим, незважаючи на таку пильну увагу до
окресленої проблеми з боку вчених, актуальним і необхідним залишається проведення наукових досліджень у напрямі виявлення регіональних особливостей розвитку екотуристичної діяльності в Україні. Все
це значною мірою обумовило вибір теми даного дослідження та його цільову спрямованість.
Постановка завдання. Метою даного дослідження
є порівняльний аналіз стратегічних документів у час-

тині розвитку екотуристичної діяльності та інфраструктури з урахуванням регіональної специфіки.
Виклад основного матеріалу дослідження. На сьогоднішній день розроблено й затверджено Стратегії
регіонального розвитку до 2027 року, у яких серед
пріоритетів здебільшого визнано прискорення досягнення конкурентоспроможності та інноваційності
економіки регіону на засадах смарт-спеціалізації. Для
цього доцільним є підвищення туристично-рекреаційного потенціалу. Лише у Стратегіях розвитку Львівської та Одеської областей до стратегічної цілі віднесено туристичну привабливість за рахунок формування відповідної інфраструктури (табл. 1).
Таблиця 1

Аналіз стратегій регіонального розвитку на період до 2027 року
в частині розвитку екотуристичної діяльності
Регіон
Вінницька

Стратегічна ціль
Регіон сталого гуманітарного розвитку

Волинська

Підвищення конкурентоспроможності
економіки
Якість життя та людський розвиток

Донецька
Житомирська

регіональної

Оперативна ціль
Розвиток туризму. Збереження та поширення
культурної спадщини Вінниччини
Нарощення туристично-рекреаційного потенціалу
Гармонійний фізичний і духовний розвиток людини
Сприяння розвитку туризму, збереження і розвиток історико-культурної спадщини
Розвиток туристичної
та оздоровчої сфери
Нарощення туристично-рекреаційного потенціалу

Створення сучасного і безпечного життєвого середовища в територіальних громадах
Закарпатська
Прискорення досягнення конкурентоспроможності
та інноваційності регіональної економіки
Запорізька
Конкурентоспроможна економіка регіону (яка розвивається на засадах смарт-спеціалізації) у національному та
глобальному просторі
Івано-Франків- Конкурентоспроможна економіка на засадах смарт-спе- Розвиток туристично-рекреаційної сфери
ська
ціалізації
Кіровоградська Сталий розвиток усіх територій
Розвиток логістичної та соціально-побутової інфраструктури територій
Київська
Підвищення конкурентоспроможності економіки регі- Розвиток туризму та рекреацій
ону
Львівська
Туристична привабливість
Підвищення атракційності та інфраструктурного
забезпечення туризму, курортів, оздоровлення,
спорту та рекреації.
Підвищення якості регіонального туристичного
продукту та його просування
Луганська
Економічне зростання регіону: конкурентоспромож- Системна підтримка бізнесу та його диверсифіканість, смарт-спеціалізація, сприятливе бізнес-середо- ція
вище
Миколаївська Стійке економічне зростання багатогалузевої економіки Розвиток туристичної та курортної індустрії
Одеська
Глобалізація туристичного
Потужний туристичний потенціал
та культурного середовища
та інфраструктурний розвиток
Полтавська
Збалансована інноваційна конкурентоспроможна еко- Сталий розвиток креативних індустрій, культури
номіка
та туризму
Рівненська
Збалансований розвиток територій області
Стимулювання економічної активності в громадах
Тернопільська Розвиток людського капіталу та підвищення стандартів Розвиток туристичної індустрії.
життя населення
Підвищення рівня зайнятості сільського населення
Харківська
Забезпечення високої якості життя населення на всьому Розвиток внутрішнього та в’їзного туризму
просторі регіону
Херсонська
Регіональний економічний розвиток з урахуванням Туристично-рекреаційна індустрія для відпочинку
діджиталізації та інноваційно-інвестиційних процесів та інтелектуально-духовного збагачення людей
Хмельницька
Підвищення конкурентоспроможності регіональної Розвиток туристичного потенціалу та креативної
економіки
індустрії
Черкаська
Висока якість життя: екологія, безпека, інфраструктура Розвиток і модернізація інфраструктури
Чернівецька
Підвищення конкурентоспроможності регіону шляхом Розвиток туризму та рекреації
сталого розвитку сільського господарства, переробної
промисловості та туризму (визначено на засадах smartспеціалізації)
Чернігівська
Підвищення конкурентоспроможності регіональної Підвищення ефективності використання рекреаекономіки
ційних ресурсів області

Складено автором.
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Як наголошено у Регіональній стратегії розвитку
Закарпатської області на період 2021—2027 років, пріоритетними завданнями розвитку туризму є розширення спектру туристичних послуг та курортних територій; розвиток туристичної і сервісної інфраструктури; маркетинг туристичних послуг і територій; розвиток регіональної мережі туристичних дестинацій.
У Стратегії регіонального розвитку Запорізької
області на період до 2027 року до першочергових заходів віднесено розвиток туристичної індустрії та рекреаційно-курортної зони Приазов’я.
У Стратегії розвитку Кіровоградської області на
2021-2027 роки йдеться про покращення стану рекреаційних зон і розвиток туристичних об'єктів, маршрутів, продуктів, туристичного маркетингу.
У Стратегії розвитку Київської області на 20212027 роки зазначено про створення та промоцію туристичних продуктів; розвиток туристичної інфраструктури; створення умов для залучення інвестицій у
сферу туризму та рекреацій; розвиток державно-приватного партнерства.
До ключових завдань, які наведено у Стратегії
розвитку Чернівецької області на період до 2027 року,
включено такі: створення сприятливих умов для розвитку туристично-рекреаційного потенціалу, у тому
числі в гірських територіях; формування інфраструктури для розвитку туризму (сільського, зеленого) в
Карпатському регіоні; популяризація туристичного
потенціалу.
Досягнення оперативної цілі «Розвиток туристичного потенціалу та креативної індустрії», яку визначено у Стратегії розвитку Хмельницької області на
2021-2027 роки, має здійснюватися шляхом створення
об’єктів туризму, туристичних, культурних продуктів
та маршрутів; промоції туристичних продуктів і рекреаційного потенціалу; розвитку пріоритетних напрямів
туризму.
Як зазначено у Стратегії збалансованого регіонального розвитку Вінницької області на період до
2027 року, напрямами розвитку туризму є формування
об’єктів туристичної інфраструктури, створення сучасних туристичних продуктів.
У Стратегії розвитку Волинської області на період
до 2027 року йдеться про розвиток туристичних продуктів (подієвий, історико-культурний, спортивний,
«зелений», медичний туризм, тощо); туристичну промоцію області, підтримку інноваційних проєктів і заходів, що формують імідж регіону; розвиток рекреаційно-курортних зон, зокрема Шацького поозер’я.
У Стратегії розвитку Донецької області на період
до 2027 року відмічено, що для гармонійного фізичного і духовного розвитку людини необхідно стимулювання ефективного та комплексного використання туристичного та курортно-рекреаційного потенціалу регіону, у тому числі шляхом: збільшення туристичної та
рекреаційної інфраструктури; сприяння ефективному,
етичному та відповідальному туризму, що забезпечує
повагу, захист і відсутність надмірної експлуатації
людських та природних ресурсів; розширення туристичних та рекреаційних послуг з використанням інформаційно-комунікаційних технологій; посилення
співробітництва між суб’єктами туристичної діяльності тощо.
У Стратегії розвитку Житомирської області на період до 2027 року наголошено про формування позитивного туристичного іміджу регіону; розвиток турис-

52

тичної інфраструктури для забезпечення ефективного
і комплексного (економічного, соціального, екологічного та інноваційного) використання наявного туристичного та курортно-рекреаційного потенціалу області; удосконалення інформаційної інфраструктури
рекреаційних та туристичних послуг і підготовку кадрів; створення конкурентоспроможних туристичних
продуктів, що відповідають вимогам і очікуванням
споживачів та спрямованих на використання різних
туристичних ресурсів регіону.
У Стратегії розвитку Івано-Франківської області
на 2021-2027 роки зазначено про розвиток туристичної
інфраструктури та навігації; створення нових та підтримка існуючих туристичних продуктів і атракцій, у
тому числі на гірських територіях; маркетинг туристичного потенціалу.
Як відзначено у Стратегії розвитку Луганської області на 2021-2027 роки, системну підтримку бізнесу
можна досягти розвиваючи туристично-рекреаційну
інфраструктуру та створюючи нові туристичні продукти.
У Стратегії розвитку Львівської області на період
2021-2027 років йдеться про розбудову санаторнокурортної та спортивно-рекреаційної інфраструктури;
розвиток інформаційної та організаційно-інноваційної інфраструктури; підтримку та розвиток існуючих
і потенційних туристичних продуктів і послуг; забезпечення позиціонування та просування туристичних
дестинацій і туристичних брендів Львівщини; впровадження цифрових систем моніторингу туристичних
даних.
Серед ключових завдань, які визначено у Стратегії розвитку Миколаївської області на період до 2027
року, названо створення і популяризацію туристичних
продуктів; розвиток туристичної та курортної інфраструктури.
У Стратегії розвитку Одеської області на період
2021-2027 років зазначено, що потужний туристичний
потенціал можна досягти завдяки створенню привабливого інвестиційного клімату в сфері туризму та курортів і сучасних туристичних продуктів; розвитку туристично-рекреаційної інфраструктури.
Як зазначено у Стратегії розвитку Полтавської
області до 2027 року, забезпечення сталості креативних індустрій, культури та туризму можливо за рахунок розвитку туризму як сфери економіки, в тому
числі внутрішнього, зеленого, подієвого, історикокультурного, медичного тощо; формування мережі туристичних дестинацій та кластерів, туристичної інфраструктури.
У Стратегії розвитку Рівненської області на період до 2027 року одним з першочергових завдань визнано розвиток туристично-рекреаційної інфраструктури, виконання якого сприятиме стимулюванню економічної активності в громадах.
У Стратегії розвитку Тернопільської області на
2021-2027 роки йдеться про формування високоякісного
регіонального
туристичного
продукту
«TERNOPIL-YA: newemotions»; просування туристичного бренду та комплексного регіонального туристичного продукту на українському та міжнародному ринках; розвиток сільського зеленого туризму.
У Стратегії розвитку Харківської області на 20212027 роки наголошено про розбудову туристичної інфраструктури; підтримку розвитку туристичних дестинацій; формування туристичного іміджу Харківщини.
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У Стратегії розвитку Херсонської області на період 2021-2027 років відзначено, що задля регіонального економічного розвитку варто створити умови
щодо промоції туристичного продукту та активізації
внутрішнього туризму; покращити якість туристичних
послуг.
У Стратегії сталого розвитку Чернігівської області
на період до 2027 року до основних завдань включено
формування позитивного іміджу області як регіону,
привабливого для туризму; розвиток туристично-рекреаційної інфраструктури; розвиток зеленого (екологічного), подієвого, активного та інших видів туризму,
створення сучасних туристичних маршрутів та продуктів, а також центрів відпочинку.
У Стратегії розвитку Черкаської області на період
2021-2027 років йдеться про розвиток туристичної інфраструктури, у тому числі інклюзивно-орієнтованої.

Вищеперелічені Стратегії узгоджені з основними
аспектами регіонального розвитку, а саме: наближенням якості життя до європейських стандартів і розвитком людського потенціалу; підвищенням конкурентоспроможності економіки регіону; сталим розвитком територій населених пунктів і громад.
Однак, як свідчить аналіз, у цих стратегічних документах не приділено уваги створенню належних
умов формування інституційного середовища розвитку екотуристичної діяльності.
У більшості регіонів реалізуються програми розвитку туризму та рекреації, у яких зазначено про необхідність активізації екологічного туризму шляхом
розроблення нових туристичних продуктів, маршрутів
на території природно-заповідного фонду, впровадження моделі функціонування екотуристичних
шляхів (табл. 2).
Таблиця 2

Аналіз регіональних програм розвитку туристичної сфери
Назва документу
Напрями розвитку екологічного туризму
1
2
Програма розвитку туризму та Благоустрій рекреаційних зон та об’єктів туристичних відвідувань. Стимулювання розвитрекреації у Волинській області ку малого підприємництва у сфері організації відпочинку у селі, забезпечення його нормативно-правовою, рекламно-інформаційною та організаційною підтримкою органами
на 2016-2020 роки
виконавчої влади; створення умов для всебічного заохочення населення області до участі
у розвитку сільського туризму як високорентабельної ланки туристичної індустрії та додаткового джерела поповнення особистих доходів громадян, місцевих і державного бюджетів
Програма розвитку туризму та Розроблення туристичних маршрутів, зокрема: «Екологічний Південний Буг», «Зелене
курортів у Миколаївській об- розмаїття гранітно-степового Побужжя», «Екзотика Приінгулля», «Місто давніх греків —
Ольвія», «Найцікавіші об’єкти регіонального ландшафтного парку «Приінгульський»
ласті на 2016-2020 роки
Програма розвитку туризму в Покращення стану та інфраструктури рекреаційних зон шляхом забезпечення облаштуЧеркаській області на 2018- вання та промоції відпочинкових, оздоровчих, паркових зон та об’єктів природного середовища
2020 роки
Обласна програма розвитку ту- Створення сприятливих умов для залучення зовнішніх та внутрішніх інвестицій, грантів
ризму і курортів на 2016- (зокрема, Європейського фонду розвитку українського села) для впровадження інвести2020 роки (Полтавська область) ційних та інноваційних проєктів, спрямованих на розвиток туристичної інфраструктури,
підтримку середнього та малого підприємництва (зокрема в сільській місцевості ) у сфері
туризму і діяльності курортів, забезпечення їх промоції.
Створення умов для розвитку мереж доступних засобів тимчасового розміщення, зокрема
молодіжних готелів (хостелів), осель зеленого туризму на територіях, прилеглих до національної та регіональних мереж туристично-екскурсійних маршрутів. Підтримка народних
промислів, розвитку підприємництва. Залучення народних промислів до формування
іміджу «Полтавщина без кордонів»
Програма розвитку туризму в Сприяння активізації екологічного туризму на базі територій природно-заповідного фонду
Рівненській області на 2016- області, зокрема розвиток мережі природно-заповідних об’єктів та запровадження нових
форм їх туристичної активності (зони відпочинку, екологічні стежки, екотуристичні візит2020 роки
центри тощо)
Програма розвитку туризму, Розвиток туристично-рекреаційної інфраструктури на основі розроблення, ознакування та
курортів і рекреації у Львівсь- впровадження шляхів активного й екологічного туризму
кій області на 2018-2020 роки
Програма розвитку туризму в Створення туристично- рекреаційної інфраструктури на територіях та об’єктах природноТернопільській
області
на заповідного фонду
2016-2020 роки
Програма розвитку туризму та Розширення номенклатури туристично-рекреаційних послуг.
курортів в Одеській області на Розвиток інфраструктури рекреаційних територій, утримання та благоустрій парків.
2017-2020 роки
Формування конкурентоспроможних кластерів у рекреаційній та туристичній сферах.
Формування механізму реалізації державно-приватного партнерства у сфері туризму та рекреації.
Заохочення сільського населення до розвитку приватної ініціативи щодо розвитку форм
сільського та аграрного туризму
Комплексна програма розвитку Створення туристичної та рекреаційної інфраструктури на територіях та об’єктах притуризму в Чернівецькій області родно-заповідного фонду (туристично-інформаційні пункти і центри, прокладання та облаштування екологічних стежок та місць відпочинку тощо)
на 2016-2020 роки
Програма розвитку туризму та Зростання потужностей туристично-рекреаційної інфраструктури та створення додаткової
курортів у Херсонській області платформи для розміщення, відпочинку, оздоровлення, супутніх туристичних послуг за
на 2019-2021 роки
рахунок залучення внутрішніх і зовнішніх інвестицій.
Проведення навчальних тренінгів для ефективної організації туристичної діяльності та
розширення асортименту туристичних послуг, розвитку сільського зеленого, екологічного
туризму
Регіональна цільова програма Розвиток туристичної інфраструктури і навігації.
розвитку туризму в Івано- Забезпечення сталості туризму шляхом зменшення негативного антропогенного впливу на
Франківській області на 2021 довкілля, туристичну привабливість територій.
Розвиток державно-приватного партнерства і кластерних ініціатив
рік
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Закінчення табл. 2
1
Концепція розвитку туризму в
Харківській області до 2020
року
Програма розвитку культури,
туризму та охорони нерухомої
культурної спадщини Харківської області на 2019-2023 роки
Стратегія розвитку туризму Зеленого шляху «Медове коло»
на 2018-2022 роки (Рівненська
область)
Концепція розвитку туризму в
Луганській області до 2022 року
Програма сталого розвитку туризму в Сумській області
на 2018-2022 роки
Програма розвитку культури і
туризму Донецької області на
2020-2024 роки
Програма розвитку туризму і
курортів у Закарпатській області на 2016-2020 роки
Обласна цільова програма розвитку туризму в Чернігівській
області на 2021-2027 роки
Програма розвитку туризму
Хмельницької області на 20212025 роки (проєкт)

2
Розвиток туристичної інфраструктури і об’єктів туристичного інтересу
Забезпечення розвитку в'їзного та внутрішнього туризму.
Популяризація туристичного потенціалу області.
Розвиток екологічного туризму Харківського регіону шляхом презентації туристських
маршрутів «Екологічні маршрути Харківщини»
Активізація розвитку зеленого та екологічного туризму на основі створення нових туристичних продуктів
Сприяння розвитку потенціалу сільського туризму.
Впровадження моделі функціонування екотуристичних шляхів Greenways
Розробка та створення маршрутів активного та екологічного туризму.
Проведення заходів зі сприяння маркетинговій діяльності агротуристичних господарств
(зелених садиб)
Забезпечення розвитку в'їзного та внутрішнього туризму.
Розвиток туристичної інфраструктури області

Активізація сталого розвитку туристичної сфери області шляхом підтримки розвитку сільського та агротуризму.
Розвиток туристичної інфраструктури
Зростання потужностей туристично-рекреаційної інфраструктури та створення додаткової
платформи для розміщення, відпочинку, оздоровлення, супутніх туристичних послуг за
рахунок залучення внутрішніх і зовнішніх інвестицій
Розвиток екотуризму (зелений туризм, велотуризм, спортивний туризм, туристично-рекреаційні зони, курорти) в області.
Розвиток туристичної інфраструктури (розвиток інфраструктурних проєктів у сфері туризму та рекреації, знакування, «Місця відпочинку», туристичні маршрути тощо)
Програма розвитку туризму у Формування конкурентоспроможного регіонального туристичного продукту та підвиВінницькій області на 2021- щення якості послуг (створення якісного туристичного продукту, нових туристичних дестинацій, відтворення народних традицій, розроблення нових туристичних маршрутів).
2027 роки (проєкт)
Активізація сталого розвитку внутрішнього та міжнародного туризму (ефективне використання рекреаційних ресурсів, об’єктів історико-культурної спадщини та забезпечення їх
збереження і відтворення, розвиток агро- та сільського зеленого туризму)

Складено автором.

Разом з тим, у цих планових документах (табл. 3)
здебільшого використовується термін «сільський зелений туризм» (тим самим, існують розбіжності й неточності у застосованій термінології). При цьому, як
правило, у програмах йдеться про формування турис-

тичної інфраструктури, але нічого не сказано про
створення об’єктів екотуристичної інфраструктури. Не
прописано механізми організаційно-економічного, інформаційного, фінансового забезпечення розвитку
екотуристичної діяльності.

Таблиця 3
Термінологія з проблем екологічного туризму, яка застосовується у регіональних планових документах
розвитку туристичної та курортно-рекреаційної сфер
Області
Вінницька
Волинська
Донецька
Закарпатська
Івано-Франківська
Львівська
Луганська
Миколаївська
Одеська
Полтавська
Рівненська
Сумська
Тернопільська
Харківська
Херсонська
Хмельницька
Черкаська
Чернівецька
Чернігівська

Сільський
туризм
+

Сільський
зелений
туризм
+
+

Екологічний
туризм
+

Туристично-рекреаційна
інфраструктура на територіях (у тому числі ПЗФ)
+

+
+
+
+

+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+

+
+

+
+
+
+

+
+
+

+
+
+

+
+
+

+
+

Туристична
інфраструктура

+
+

+

+
+
+

+
+
+

Складено автором.
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Висновки. У результаті проведеного дослідження
встановлено основні проблеми розвитку екотуристичної діяльності в регіонах України, серед яких можна
назвати такі:
обмеженість об'єктів туристичної інфраструктури
(готелів, мотелів, баз і зон відпочинку, об’єктів придорожнього сервісу тощо) та послуг для їх клієнтів і
неналежний рівень сервісу у переважній їх більшості
[33; 34];
невідповідність об’єктів туристичної інфраструктури та туристичних послуг сучасним вимогам щодо
технічної та функціональної якості [35];
диспропорція розвитку туристичної інфраструктури у громадах областей; незадовільний рівень інформаційно-рекламного забезпечення екотуристичної діяльності;
відсутність інфраструктурних комунікацій у рекреаційних зонах;
відсутність єдиної системи туристичного маркування рекреаційних територій;
бюджетне недофінансування сфери екотуризму за
напрямками розвитку екотуристичної інфраструктури
та промоції на зовнішніх ринках;
відсутність програм пільгового кредитування для
суб’єктів екотуристичної діяльності.
Крім цього, однією з ключових проблем є відсутність регіональних стратегій і програм розвитку екотуристичної діяльності. У прийнятих Стратегіях регіонального розвитку до 2027 року та Планах заходів з їх
реалізації нічого не зазначено про створення належної
екотуристичної інфраструктури.
У зв’язку з цим, доцільно внести зміни й доповнення до Стратегій регіонального розвитку до 2027
року та програм розвитку туризму й рекреації, а саме
включити комплекс заходів з активізації розвитку
екотуризму та формування об’єктів екотуристичної інфраструктури.
Це дозволить створити позитивний туристичний
імідж регіонів України; підвищити їх конкурентоспроможність та інвестиційну привабливість; забезпечити
зростання рівня зайнятості та частки податкових надходжень від підприємницької діяльності в екотуристичній сфері; збільшити чисельність внутрішніх туристів, у тому числі туристів «вихідного дня», обсяги
продажу регіональних туристичних продуктів, кількість туристичних маршрутів, кількість новостворених
екотуристичних і рекреаційно-оздоровчих об’єктів,
чисельність працівників туристичної галузі.
У подальшому планується обґрунтувати авторський підхід до визначення поняття «екотуристична
інфраструктура» та розробити рекомендації щодо
вдосконалення інституційного забезпечення розвитку
й функціонування регіональної екотуристичної інфраструктури.
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ЗАКОНОМІРНОСТІ ПРОЦЕСУ ЗДІЙСНЕННЯ
ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ЗМІН У СТРУКТУРІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
Постановка проблеми. Прискорення темпів науково-технічного розвитку, підвищення динамічності
змін умов ринкових відносин та вимог споживачів,
глобалізація товарних та ресурсних ринків у сучасних
умовах визначає неминучість поглиблення протиріч
між, з одного боку, вимогами забезпечення стабільності внутрішнього середовища та усталеності економічного розвитку підприємства, а з іншого — імперативами підтримки його гнучкості та адаптивності до
змін зовнішнього оточення. Успішне подолання зазначених протиріч, від якого значною мірою залежить
життєздатність суб’єкту господарювання, прямо та
безпосередньо пов’язано із необхідністю здійснення
організаційних трансформацій, у ході яких має бути
здійснена зміна структури управління, процедур і режимів прийняття рішень, ключових параметрів організаційної культури тощо. При цьому розробка та реалізація таких трансформацій має сприяти переходу
нелінійної парадигми управління організаційним розвитком підприємства.
Для вітчизняних суб’єктів господарювання така
необхідність, крім того, пов’язана із накопиченням
негативних тенденцій на макроекономічному рівні,
наслідки яких, зокрема, для промислових підприємств
додатково ускладнюють успішне пристосування до
змін ринкового оточення через зростання потреб у капітальних вкладеннях у оновлення та модернізацію виробничої бази при обмеженості джерел фінансування
інвестицій при достатньо великій тривалості інвестиційного циклу, недостатньому рівні розвитку інфраструктури національних ринків та перешкодах для
конкуренції, обмеженості інституціонального забезпечення активізації підприємницької діяльності та ін.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження проблем здійснення організаційних трансформацій структури управління підприємствами здійснювалося в наукових працях багатьох вітчизняних
й іноземних учених-економістів, зокрема таких як
М. Белоусенко [1], М. Боджерс [2], А. Бьoрн [3],
І. Гонтарева [4], В. Гриньова [5], С. Луіллері [6], І. Рєпіна [7], А. Садеков [8], О. Гуцалюк [9] та ін. Проте до
цього часу окремі питання, пов’язані із визначенням
закономірностей проведення організаційних трансформацій структури управління підприємством та виробленням на цій основі рекомендацій відносно стратегічного планування структурних змін у контексті забезпечення усталеного розвитку економіко-виробничої системи підприємства, залишаються недостатньо
дослідженими.
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Метою статті є дослідження закономірностей
процесу здійснення організаційних трансформацій у
структурі управління сучасним підприємством, визначення закономірності протікання процесів розвитку
підприємства, ідентифікація та відмінність понять
«стійкість розвитку економіко-виробничої системи» та
«стійкість організаційного розвитку економіко-виробничої системи» тощо.
Виклад основного матеріалу дослідження. Визначаючи склад та даючи характеристику таких закономірностей будемо орієнтуватися, по-перше, на нелінійну
парадигму забезпечення стійкості організаційного
розвитку Економіко-виробничої системи (ЕВС). Тут
зазначимо, що врахування всіх ознак категорії «стійкість» дозволяє визначити зміст поняття «стійкість
функціонування економіко-виробничої системи». При
цьому при визначенні даного поняття слід не стільки
орієнтуватися на отримання остаточного формулювання, скільки передбачити врахування всіх визначених на основі семантичного аналізу даного поняття
ознак. За такого підходу отримуємо розкриття змісту
поняття стійкість функціонування ЕВС та систему закономірностей, що відображає взаємозв’язок між
складовими даного поняття. Під закономірністю у даному випадку приймається визначення закономірності
надане Г. Аверіним як форми «наслідкового зв’язку,
при якому даний стан системи визначає всі майбутні
її стани з певною ймовірністю» [10]. Орієнтація на дані
тлумачення пов’язана з доведеною вище необхідністю
прийняття динамічної концепції управління стійкістю
життєдіяльності підприємства.
Отже, категорія «стійкість» може застосовуватися
до різних аспектів поведінки й діяльності як організаційних ланок у складі підприємства, так і підприємства або мережі виробничої кооперації, до якої входить дане підприємство. Саме тому орієнтація на
схему розкриття змісту поняття стійкість функціонування великомасштабних економіко-виробничих систем (ВЕВС) дозволяє системі менеджменту ЕВС врахувати всі можливі аспекти та причини втрати стійкості. Більш того, з розширенням врахування співвіднесення елементів опису простору функціонування ЕВС
отримуємо змістовну ідентифікацію понять «стійкість
розвитку економіко-виробничої системи» та «стійкість
організаційного розвитку економіко-виробничої системи», відмінність яких міститься в урахуванні динаміки.
Приймаючи розуміння стійкості функціонування
ВЕВС можна підтримати пропозиції щодо представ-
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лення ЕВС як асимптотичної стабільної (стійкої) системи (наявність погрішностей для начальних етапів,
негативні впливи оточення та наявні внутрішні конфлікти нівелюються системою в автоматичному режимі). На жаль, така асимптотична стійкість може
уповільнювати процеси розвитку, віддаляючи систему
від стану стійкої нерівноваги. При цьому, розроблене
теоретичне підґрунтя забезпечення життєдіяльності
ЕВС, засноване на виділенні семантичних ознак категорії стійкість та віддзеркаленні даних ознак на нелінійну траєкторію руху економічної системи вздовж
кривої її життєвого циклу, потребує розширення врахуванням саме специфічних характеристик життєвого
циклу ЕВС.
По-друге, змістовне наповнення концепту стійкості організаційного розвитку ЕВС потребує врахування наявності системної холархії, в яку залучається
підприємство як суб’єкт та об’єкт розвитку. При цьому
слід відзначити, що зазначена наявність системної холархії вимагає упорядкування широкого кола актів колективної людської діяльності та передбачає визнання
базисного фундаментального характеру інтересів учасників ЕВС (індивідуальних, групових, колективних,
суспільних та ін.) та належних до цих інтересів цілей
та завдань (орієнтирів управління), вирішення яких
у свою чергу виступає підґрунтям для забезпечення
прагнень та потреб зазначених учасників.
Відповідно забезпечення перспективних потреб
учасників економіко-виробничої системи підприємства без втрати поточної стабільності функціонування
ЕВС свідчитиме про стійкість організаційного розвитку підприємства. З огляду на дану вимогу зазначимо, що процес цілеполагання в сфері організаційного розвитку має чітко визначений системний (як
відносно процедурного наповнення, так і стосовно
структурного аспекту побудови відповідного механізму
управління стійкістю організаційного розвитку) характер, що стає прямим відбиттям належного виконання вимог відносно реалізації низки функцій управління господарською активністю.
Таким чином, система цілей організаційного
розвитку, з одного боку, визначається об’єктивним характером походження, що диктується самою природою участі суб’єктів даного процесу в упорядкованому
певним чином співробітництві, а також функціонально-рольовим виявленням ключових властивостей
складових механізму роботи підприємства в рамках
визначеного способом його структурної побудови
складного сполучення форм взаємодії та спільної діяльності таких елементів. У той же час, з іншого боку,
слід відзначити, що організаційний розвиток не являє
собою однорідну послідовність змін. Навпаки, циклічність даного процесу та розмаїття детермінант, що
обумовлюють динаміку та диктують спрямованість
економічних, структурних та інших трансформацій,
визначають органічну багатоваріантність орієнтирів
діяльності та пріоритетів дій, закладених стратегією
розвитку підприємства у цілому. Цільова ж направленість процесу організаційного розвитку — на відміну
від окремих актів визначення шляхів реалізації суто
економічних локальних інтересів, які певні особи на
змагальній основі реалізують у ході розробки та реалізації власних економічних планів та стратегій (що
складає суб’єктивний аспект цілеполягання), визначається принциповою підтримкою курсу на збереження
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збалансованості, усталеності та спадкоємності існування та розвитку підприємства.
Таким чином, саме така цільова спрямованість
організаційного розвитку ЕВС підприємства разом з
урахуванням складної системи відносин підприємства
з ключовими стейкхолдерами й визначатиме закономірності процесів розвитку, головні з яких представлені на рисунку та більш докладно охарактеризовані у
таблиці.
Отже, з оглядну на подану на рисунку схему зазначимо, що зазвичай розгляд природи та закономірностей здійснення організаційних трансформацій
структури управління підприємством в контексті забезпечення його усталеного розвитку відбувається в
рамках двох концептуальних підходів — суб’єктного та
об’єктного, відмінності між якими пов’язані із притаманними ним розбіжностями у визначенні цілей, рушійних сил та механізмів такого роду трансформацій.
Так, концептуальним підґрунтям суб’єктного підходу щодо розгляду питань структурного упорядкування слід вважати позицію, відповідно до якої підприємство вважається невід’ємним елементом (підсистемою) системи більш високого ієрархічного рівня
(галузі, національної економіки, держави, адміністративно відособленого регіону та ін.). При цьому підприємство в такій ієрархічній структурі виступає
учасником відповідного структурно-упорядкованого
комплексу взаємозв’язків та відносин із іншими підсистемами (включеними до даної системи або такими,
що складають її зовнішнє оточення), а, отже, визначається схожими характеристиками однорідності та подібності властивостей відносно решти зазначених підсистем.
Продуктивність та доцільність використання даного підходу визначається насамперед наявними в
описаному системно-інтеграційному контексті можливостями щодо достовірного перспективного передбачення та прогнозування динаміки організаційного
розвитку як відображення логіки і закономірностей
трансформації відносин підприємства із широким колом акторів процесів його соціально-економічної активності (постачальників, споживачів, партнерів по
кооперації або інтеграції, конкурентів, контактних
аудиторій, органів держави та територіальних громад
та ін.). При цьому організаційний розвиток підприємства розглядається як сукупність обмежених його
внутрішніми правовими (юридичний статус) та економічними (специфіковані права власності на активи)
рамками бізнес-процесів, що мають органічне продовження в зовнішньому середовищі (як ланки певного протяжного ланцюжку створення та споживання
нової вартості), а, отже, вимоги щодо оптимальності
конфігурації внутрішньої структурної побудови даного
підприємства також будуть носити значною мірою поставлений ззовні характер походження. За такий підхід, організаційний розвиток виступає також проявом
та відображенням певної адаптаційної спроможності
та (або) здатності щодо свідомого та цілеспрямованого
мінливого реагування на зміни релевантних детермінант зовнішнього середовища [16].
Крім того, динаміка внутрішніх організаційних
змін у контексті розвитку підприємства буде визначатися потенціалом впливу такого роду змін на його
адаптивні властивості, що, в свою чергу, надалі знаходитимуть відповідний прояв при формуванні адекват-
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Рисунок. Закономірності перебігу процесів організаційного розвитку економіко-виробничої системи підприємства
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Конвергентності
Цілеспря-мованості
Комплексності
Безперервного
покращення
Врахування життєвого
циклу
Індивідуальності

2
Поступове наближення окремих властивостей ЕВС, зменшення кількості способів поведінки та варіантів дій
Орієнтація розвитку на отримання заздалегідь визначених параметрів ЕВС
Обов’язковість врахування всіх аспектів діяльності та розгляду
підприємства як цілісної економіко-виробничої системи
Вимагає переходу від окремих проєктів розвитку на реалізацію
процесів постійного удосконалення ЕВС
Безперервні покращення, провадження інновацій приводять до
зміни тривалості стадій життєвого циклу ЕВС та її продукції
Кожна ЕВС розвивається з урахуванням власних особливостей
та специфічної послідовності чергування стадій розвитку

них потенційних реакцій на зовнішні подразники (перетворення системи комерційних зв’язків, дії конкурентів, трансформація механізмів державного регулювання та ін.).
На сьогодні умови прийняття управлінських рішень з питань забезпечення конкурентоздатності підприємства помітно ускладнилися, що пов’язано з різкими змінами у технологіях [17].
Відображенням сформованості відзначених адаптаційних можливостей та наявної спроможності підприємства щодо втілення здатності до гнучкого пристосування до зовнішніх змін у реальні управлінські
рішення слід вважати поліпшення результатів діяльності, зокрема, в напрямках зростання ринкових оцінок
вартості суб’єкту господарювання, збільшення результативності стратегічних і тактичних дій, підтримка
«життєздатності» у цілому тощо.
Висновки. Отже, суб’єктний підхід виходить з
того, що організаційні трансформації розглядаються
як невід’ємна частина складної системи взаємозв’язків
певного суб’єкту господарювання із його зовнішнім
оточенням, у рамках якої такі зміни вважаються проявом адаптаційної та цілісної мінливості підприємства, яке, таким чином, виступає як певний «суб'єкт»
особливого роду взаємин із середовищем господарювання.
Отже, даний підхід значною мірою відповідає позиції, за яку підприємство розглядається з точки зору
соціально-економічної системи більш високого рівня
організації (складовою якої і виступає), а саме — з боку
держави, адміністративно-географічного відокремленого регіону, певної галузі або виду економічної діяльності. Крім того, такий підхід також може вважатися
прийнятним та продуктивним при прогнозуванні динаміки розвитку підприємства з боку учасника взаємодії з ним (наприклад, постачальників, споживачів,
конкурентів та ін.). Застосування суб’єктного підходу,
що ґрунтується на розгляді організаційних трансформацій як прояву адаптаційної і (або) цілеспрямованої
мінливості підприємства, також знаходить, зокрема,
плідне застосування в концепції реінжинірингу бізнеспроцесів.
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ІНСТИТУЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗШИРЕННЯ ФУНКЦІОНАЛУ
РЕГІОНАЛЬНИХ НАУКОВИХ ЦЕНТРІВ НАН УКРАЇНИ
ТА МОН УКРАЇНИ У КОНТЕКСТІ СМАРТ-СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ
(НА ПРИКЛАДІ ПРИДНІПРОВСЬКОГО ЕКОНОМІЧНОГО РАЙОНУ)
Постановка проблеми. Підписанням Угоди про
асоціацію між Україною та Європейським Союзом
(ЄС), внесенням змін до Конституції України щодо
реалізації стратегічного курсу на набуття повноправного членства в ЄС (ст. 102) українська держава здійснила цивілізаційний вибір, продемонструвала наміри
і готовність інтегруватися до європейського простору
і системи формальних інститутів ЄС, прийняти його
норми і практики, стати невід’ємною частиною європейського співтовариства.
У затвердженій 14 вересня 2020 р. Указом Президента України Стратегії національної безпеки України
магістральним напрямом розвитку української держави визнано європейську інтеграцію [1]. Для реалізації цього напряму Україна має забезпечити повну імплементацію Угоди про асоціацію з ЄС, що передбачає максимальне наближення українського законодавства до законодавства ЄС, імплементацію сотень директив, регламентів та рішень ЄС. Одним із таких зобов’язань є впровадження підходу смарт-спеціалізації
у систему стратегічного планування регіонального
розвитку.
За визначенням Європейської Комісії, стратегія
смарт-спеціалізації представляє собою «національну
або регіональну інноваційну стратегію, яка встановлює пріоритети, що спрямовуються на створення конкурентних переваг шляхом розвитку власного наукового та інноваційного потенціалу відповідно до потреб
бізнесу, щоб повною мірою використати існуючі можливості і тенденції ринку, не допускаючи дублювання
і фрагментації зусиль» [2, с. 2]. Як практична технологія розбудови стратегій смарт-спеціалізації застосовувалася спочатку модель «потрійної спіралі», а наразі
рекомендації ЄС стосуються важливості та необхідності використання моделі «чотирьохланкової спіралі»
[3, с. 37; 4, с. 23]. Це означає, що стратегії смарт-спеціалізації мають розроблятися спільно органами влади, науковою експертною спільнотою, бізнесом із залученням представників громадянського суспільства.
Тим самим підкреслюється важливість залучення усіх
зацікавлених сторін, у тому числі науки, до пошуку
можливостей інноваційного розвитку регіону.
Підхід смарт-спеціалізації орієнтований на пошук
та підтримку пріоритетів інноваційного розвитку регіону, що базуються на його науковому, освітньому,
промисловому, інноваційному потенціалі та спрямовуються на галузеву диверсифікацію економіки з метою посилення конкурентних переваг регіону на між-
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народному рівні. Смарт-спеціалізація покликана вирішувати такі нагальні проблеми:
підвищити інноваційний потенціал європейських
країн і регіонів у відповідності до конкретних їх потреб та можливостей як основи сталого розвитку;
зміцнити міжрегіональне співробітництво;
посилити увагу до менш розвинених регіонів;
удосконалити спільну роботу в рамках політики
та програм ЄС, що підтримують інновації.
Саме такі завдання є актуальними для України та
її регіонів, а їх вирішенню сприятимуть регіональні інноваційні екосистеми. Останні мають бути зорієнтовані на реалізацію пріоритетів смарт-спеціалізації
розвитку регіонів.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Концепція
смарт-спеціалізації вперше була викладена в аналітичних доповідях у 2007 і 2009 роках європейськими
дослідниками Д. Фореєм, Б. ван Арком, П. Давідом
і Б. Холлом [5; 6]. Вона швидко завоювала популярність і була включена до порядку денного європейської стратегії «Європа 2020» [7], а також набула поширення далеко за межами ЄС і пріоритезована у програмних документах ОЕСР [8] і ООН [9].
Наразі підхід смарт-спеціалізації як інструмент
політики, умови та практики його впровадження широко представлені в науковій літературі. Українські
дослідники приділяють значну увагу проблемам імплементації підходу смарт-спеціалізації до вітчизняних умов. Так, у наукових працях О. Амоші, Г. Шевцової, Н. Швець, М. Крамчанінової, Г. Пчелинської
[10; 11; 12] визначено можливості та організацію процесу імплементації смарт-спеціалізації як сучасного
інструменту структурної трансформації економіки регіонів, запропоновано способи вирішення проблем
постконфліктних територій (на прикладі Луганської
області) за допомогою підходу смарт-спеціалізації,
розглянуто проблеми та запропоновано шляхи удосконалення процесу підприємницького відкриття. В. Ляшенко, І. Петрова [13; 14] пропонують для реалізації
стратегій смарт-спеціалізації в Україні сформувати систему інституцій сприяння регіональному розвитку
відповідно до рівнів NUTS, обґрунтовують пропозиції
щодо посилення ролі стратегування регіонального та
територіального розвитку на загальнонаціональному
рівні, на рівнях регіону та громади. У статті О. Амоші,
О. Ляха, М. Солдак, Д. Череватського [15] розглянуто
особливості застосування підходу смарт-спеціалізації у
старопромислових вугільних регіонах, надано реко-
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мендації щодо удосконалення інституційного середовища розвитку цих регіонів. О. Снігова [16] обґрунтовує пропозиції щодо вдосконалення запровадження
підходу смарт-спеціалізації в державній політиці України. У наукових працях І. Єгорова, Ю. Рижкової
[17] та В. Григи [18] розглянуто бар’єри на етапах
розроблення стратегій смарт-спеціалізації на національному та регіональному рівнях, обґрунтовано практичні рекомендації з імплементації підходу смарт-спеціалізації до вітчизняних умов.
Розвиток регіональних інноваційних екосистем,
налагодження ефективних взаємозв’язків і комунікацій між усіма їх акторами [19, с. 75; 20, с. 116-117]
відіграє вирішальну роль в успішній реалізації стратегій смарт-спеціалізації. В Україні теоретичним і практичним аспектам розвитку національної та регіональних інноваційних екосистем присвячено дослідження
С. Давимуки і Л. Федулової [21], А. Касич [22], С. Кацури [23], С. Кравченка і М. Заніздри [24].
Проте виконані дослідження, по-перше, недостатню увагу приділяють інституційним інструментам
підтримки регіональних інноваційних екосистем; подруге, не враховують європейський підхід до територіального поділу та регіональної політики, згідно з
яким інноваційні екосистеми можуть формуватися на
різних рівнях — економічного району (NUTS1 1), області (NUTS 2), міста (NUTS 3), громади (LAU2). І,
по-третє, наразі розвиток регіональних інноваційних
екосистем має розглядатися як колективні зусилля усіх
ланок «чотирьохланкової спіралі» для успішної реалізації стратегій смарт-спеціалізації розвитку областей
України.
Метою статті є обґрунтування науково-інституційних положень і рекомендацій щодо формування
регіональних інноваційних екосистем на рівні економічних районів України (які відповідають вимогам єв35

ропейської класифікації NUTS 1) в умовах імплементації Угоди про асоціації між Україною та ЄС й підходу смарт-спеціалізації.
Система взаємозв’язків між акторами
інноваційних екосистем України
та Придніпровського економічного району
Взаємозв’язки між учасниками інноваційного
процесу та їх взаємодія із зовнішнім середовищем відіграють вирішальну роль в успіху інноваційних екосистем. Навіть, якщо існує достатня кількість організацій, що виконують різні функції та ролі, а їх якість
та результати діяльності є задовільними, екосистема не
буде розвиватися за відсутності налагоджених взаємозв’язків і взаємодій між ними.
Національній та регіональним інноваційним екосистемам України, у тому числі Придніпровського
економічного району, бракує ефективних взаємозв’язків і, насамперед, між ключовими акторами — урядом,
бізнесом (промисловістю), наукою і громадськістю.
Створення інновацій часто залежить від здатності
організацій використовувати різні джерела інформації
та знання або співпрацювати з іншими організаціями
при їх розробленні. У ЄС для вимірювання ступеня
залучення підприємств до інноваційного співробітництва використовується індикатор Innovative SMEs
collaborating with others. Він обмежується малими і середніми підприємствами (МіСП), оскільки вважається, що всі великі підприємства апріорі залучені до
інноваційного співробітництва. У середньому по ЄС
цей показник складає 11,8%, а у деяких країнах-членах ЄС перевищує 20%. В Україні цей показник у рази
менше навіть країн-аналогів для нашої держави
(рис. 1), що свідчить про недооцінку малими і середніми підприємствами важливості внеску інших організацій у процес продукування інновацій.
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Рис. 1. Частка інноваційних МіСП, які уклали угоди про співпрацю у сфері інноваційної діяльності
з іншими підприємствами та установами протягом останніх трьох років,
у загальній кількості МіСП, % (станом на 2019 р.)*
* Побудовано автором за джерелом [27, с. 81-83, 89].
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У розрізі регіонів по цьому показнику в топ-20
країн-членів ЄС1 входять 12 регіонів Великобританії,
регіони Австрії та Бельгії, що відповідають рівню
NUTS 1, а також регіони Норвегії, Фінляндії та Греції,
що відповідають рівню NUTS 2 [25, с. 58]. В Україні
цей індикатор не вимірюється [26, с. 25-30].
Іншим показником, який свідчить про наявність
зв’язків між наукою і бізнесом, є кількість державноприватних спільних публікацій у розрахунку на млн
300

населення (Public‑private co‑publications per million
population). Цей показник фіксує державно-приватні
зв’язки та активну співпрацю між дослідниками бізнес-сектору і державного сектору, які ведуть до академічних публікацій. Україна також значно відстає від
ЄС за цим показником. Якщо у середньому по ЄС він
складає 81,7 публікацій на млн населення, то в Україні
він у 14 разів менше (рис. 2).
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Рис. 2. Кількість спільних державно-приватних академічних публікацій
у розрахунку на млн населення, одиниць*
* Побудовано автором за: [27, с. 81-83, 89].

На регіональному рівні активність державно-приватного співробітництва, яке виражається у кількості
спільних публікацій, безпосередньо залежить від наявності в регіоні дослідницького інституту чи університету. Тому у столицях цей показник є зазвичай високим. Найкращі результати демонструють регіони
країн Скандинавії, Швейцарії, Нідерландів, Німеччини, які відповідають рівню NUTS 2, а також регіони
NUTS 1 Австрії, Бельгії і Великобританії [25, с. 60]. В
Україні цей індикатор не вимірюється [26, с. 25-30].
Для аналізу наявності та інтенсивності взаємозв’язків
між ключовими акторами інноваційної екосистеми
Придніпровського економічного району використаємо
доступну статистичну інформацію, що надається Державною службою статистики України.
Дані офіційної статистики свідчать, що більше
половини загальної кількості інноваційно активних
підприємств України залучені до інноваційного співробітництва (58,3%). На перший погляд таке значення
може здатися непоганим. Але, якщо враховувати, що
мова йде про частку інноваційно активних підприємств України, тобто про 28,1% загальної кількості
підприємств, виходить, що інноваційною співпрацею
займається лише кожне шосте підприємство (16,4%).
З цих 58,3% інноваційно активних підприємств 5,8%
співпрацюють із закладами вищої освіти (ЗВО) і
9,6% — з науковими установами (табл. 1). Перераховуючи ці значення до загальної кількості підприємств

України, отримуємо дуже низькі показники: із закладами вищої освіти співпрацюють 1,6%, а з науковими
установами — 2,7% підприємств. Однією з можливих
причин такої ситуації є низька зацікавленість підприємств в реалізації інноваційних стратегій розвитку
і надання переваги запозиченню зарубіжних готових
рішень у вигляді машин, технологій і обладнання. Індиферентне відношення підприємств до взаємодії з
виробниками знань також частково може визначатися
відсутністю ефективних механізмів захисту прав інтелектуальної власності в країні.
У регіональному розрізі ситуація дещо інша. У
табл. 1 наведено області-лідери та області-аутсайдери,
а також області Придніпровського економічного
району, одна з яких (Кіровоградська область) належить до найактивніших у плані інноваційного співробітництва підприємств, а інша (Запорізька область) —
до групи областей, які демонструють найгірші показники, але виключно через низьку співпрацю інноваційних підприємств з постачальниками обладнання,
матеріалів тощо, оскільки саме підприємства Запорізької області на фоні інших областей Придніпровського економічного району найактивніше співпрацюють із закладами вищої освіти та науковою сферою.
Лідером серед усіх регіонів України за цими показниками є Донецька область. Не найгіршу позицію займає
і Луганська область, це свідчить, що, незважаючи на
значні втрати промисловості, інфраструктури і соці-

1
Станом на 2019 р., до виходу Великобританії з Європейського Союзу.
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альних об’єктів, міграцію населення, окупацію частини території, Донецький економічний район ще зберігає певні внутрішні резерви для підвищення інноваційності та конкурентоспроможності регіональної
економіки. Така ситуація обумовлена, насамперед, історично сформованими умовами розвитку цих областей, які відрізнялися вагомим промисловим і науковотехнічним потенціалом, високою концентрацією основних промислово-виробничих фондів і компетентних кадрів, значною щільністю населення. Наразі підприємства Донецького економічного району намага-

ються відновити свою діяльність, побудувати нові
ланцюжки поставок і матеріально-технічного забезпечення з іншими регіонами, запустити процеси відновлення галузевої диверсифікації шляхом співпраці з науковими установами та освітніми закладами. Що стосується Дніпропетровської області, то вона займає середні позиції серед інших регіонів України. Найактивніше підприємства Дніпропетровської області співпрацюють з постачальниками і клієнтами, найменш
розвинутими є зв’язки із закладами вищої освіти.

Таблиця 1
Розподіл інноваційно активних підприємств, залучених до інноваційного співробітництва,
за типами партнерів в Україні, Придніпровському економічному районі та деяких інших областях,
% до загальної кількості інноваційно активних підприємств**
У тому числі
постачальники
Усього
наукові
обладнання,
клієнти
ЗВО
установи
Області
матеріалів …
201620162016201620162018
+,-*
2018
+,-*
2018
+,-*
2018
+,-*
2018
+,-*
роки
роки
роки
роки
роки
Україна
58,3
23,9
52,0
25,9
16,4
2,7
5,8
-0,1
9,6
1,2
Вінницька
75,8
23,9
54,5
29,2
9,1
-2,3
4,5
-0,6
21,2
16,1
Волинська
80,4
47,1
78,6
48,4
5,4
2,2
1,8
-*
1,8
0,2
Дніпропетровська
58,1
29,6
54,1
34,2
25,2
13,3
5,2
-1,3
10,4
1,2
13,4
26,9
Донецька
76,1
29,2
59,7
27,0
23,9
3,5
1,2
8,5
Запорізька
28,8
3,4
23,2
5,1
15,2
5,1
10,4
3,2
12,0
1,1
Івано-Франківська
25,0
-3,8
22,2
3,0
6,9
-5,4
-*
-*
2,8
-5,4
Кіровоградська
86,2
63,3
81,6
63,0
13,8
8,1
2,3
0,9
5,7
2,8
Луганська
92,3
38,5
76,9
30,7
15,4
0
-*
-*
15,4
-3,8
Одеська
66,1
33,6
60,0
35,6
8,7
-4,4
10,4
4,1
12,2
2,2
Сумська
58,9
25,6
38,4
10,9
23,3
3,0
6,8
-0,4
19,2
9,1
Черкаська
18,6
1,0
15,7
3,9
1,4
-1,5
1,4
-0,1
4,3
1,4
Чернівецька
26,7
-16,2
20,0
-13,3
13,3
-1,0
-*
-*
13,3
-1,0
* Приріст/зменшення відносно попереднього періоду обстеження підприємств за 2014-2016 рр.;
«-» — дані відсутні.
** Складено автором за джерелом [28, с. 105].

Серед інноваційно активних підприємств України лише 7,4% вважають державні наукові установи і
заклади вищої освіти важливим джерелом інформації
для інновацій; пріоритет у цьому плані віддається постачальникам і клієнтам (табл. 2). Такий підхід обме-

жує інноваційну спроможність підприємств, оскільки
міжорганізаційні зв’язки та джерела інформації є таким самим стратегічним вибором підприємств, як і інвестиції, які вони вкладають у розробку продуктів, поліпшення обслуговування або у розвиток навичок.

Таблиця 2
Розподіл інноваційно активних підприємств за найбільш важливими джерелами інформації
для інноваційної діяльності у 2014-2016 років в Україні та деяких областях,
% до загальної кількості інноваційно активних підприємств**
Джерела
ринкові
інституційні
інші
Внутрішні
Області
(в межах
постаконференції,
наук. журдерж.
підприємчальклієнти
ЗВО
ярмарки,
нали/рекл.
НДІ
ства)
ники
виставки
видання
Україна
37,0
26,8
22,5
2,8
4,6
14,7
10,0
Вінницька
46,8
36,7
21,5
2,5
5,1
19,0
13,9
Дніпропетровська
36,2
20,2
17,8
1,2
3,6
12,2
7,1
Донецька
44,9
28,6
24,5
6,1
14,3
14,3
6,1
Житомирська
34,8
29.2
20,2
6,7
4,5
20,2
12,4
Запорізька
32,6
25,4
20,3
3,6
9,4
10,9
10,9
Кіровоградська
30,0
18.6
18,6
1,4
-*
14,3
11,4
Луганська
34,6
34,6
19,2
3,8
3,8
15,4
23,1
Хмельницька
27,3
38,6
18,2
6,8
4,5
18,2
13,6
Чернівецька
23,8
33,3
23,8
9,5
14,3
23,8
14,3
* «-» — дані відсутні.
** Складено автором за джерелом [28, с. 142].
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Серед регіонів науковим установам і закладам вищої освіти як джерелу інформації віддають належне
значення знову ж таки підприємства Донецької області, а також Чернівецької, Хмельницької, Житомирської та Запорізької областей. Підприємства Дніпропетровської і Кіровоградської областей за цим показником суттєво поступаються іншим регіонам України.
Як окреме джерело інформації потрібно відзначити
наукові журнали і рекламні видання, які вважаються
найбільш цінними підприємствами Луганської області. На конференціях, виставках та ярмарках інформацію отримує значна частка підприємств у багатьох
регіонах України — цей показник коливається від 4,8%
(у Волинській області) до 23,8% (у Чернівецькій області). Придніпровський економічний район за цими
показниками займає середні позиції серед інших регіонів України.
На підставі проведеного аналізу можна зробити
висновок, що як в Україні в цілому, так і в Придніпровському економічному районі, зокрема, спостерігається брак ефективних взаємозв’язків в інноваційних
екосистемах. Між акторами виникають значні розриви, що поглиблюють так звану «долину смерті», яку
більшість розробників інновацій не в змозі подолати
самостійно, що вимагає державної підтримки, яка має
полягати не стільки у прямій фінансовій допомозі,
скільки у створенні стимулів, необхідної інфраструктури, забезпеченні сприятливих інституційних умов
для консолідації інтересів та ефективної координації
взаємодій усіх зацікавлених в інноваційному процесі
сторін.
Інституційна підтримка розвитку регіональних
інноваційних екосистем на рівні
економічних районів України
В Україні, згідно з економічним районуванням,
всі області охоплені системою державного управління,
проте наукове та інноваційне забезпечення їх функціонування чітко не простежується. У жодній із затверджених регіональних стратегій смарт-спеціалізації
наука не представлена серед пріоритетів, що гальмує
регіональний інноваційний розвиток.
У більшості обласних державних адміністрацій
немає єдиного органу по забезпеченню комплексного
інноваційного розвитку територій, такі функції розпорошені між різними департаментами. Так, наприклад,
Дніпропетровська обласна державна адміністрація має
департамент економічного розвитку, управління агропромислового розвитку, департамент освіти і науки,
управління інформаційних технологій та електронного
урядування, які тою чи іншою мірою опікуються інноваціями. Однак жоден з них не забезпечує комплексного інноваційного розвитку регіону та неспроможний
організувати ефективну управлінську діяльність з реалізації в області системної, послідовної та сприятливої
до інновацій державної політики.
На рівні економічного району відсутні адміністративні органи управління. Області, які входять до
складу певного економічного району, здебільшого незалежно здійснюють інноваційну діяльність без будьякої співпраці. Однак, маючи взаємопов’язану інфраструктуру, подібну структуру економіки та подібні
проблеми, шляхом співпраці та об’єднання ресурсів,
вони могли б забезпечувати більш динамічний розвиток, у тому числі інноваційний. Тому координація діяльності з розбудови інноваційної екосистеми на рівні
економічного району може здійснюватися переважно
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на громадських засадах із залученням ключових акторів «чотирьохланкової» спіралі усіх областей, що входять до складу економічного району. Пропонується використати в якості головного координатора регіональні
наукові центри НАН України та МОН України (далі —
регіональні наукові центри, РНЦ). Це обумовлено
тим, що в забезпеченні інноваційного розвитку країни
і регіонів провідна роль належить науці. Фундаментальна наука створює нові знання та пропонує нові підходи, які можуть привести до їх практичного застосування і забезпечити інноваційні рішення глобальних
і локальних проблем людства та покращити життя людей.
Формування інноваційних екосистем на рівні
економічних районів потребує посилення співпраці та
координації діяльності між урядом, бізнесом (промисловістю), наукою та широкою громадськістю. При
цьому забезпечення інноваційного розвитку має здійснюватися у відповідності до сучасних глобальних
тенденцій інноваційного розвитку, що може обґрунтувати наукова експертна спільнота. РНЦ могли би виконувати функції з координації зв’язків між усіма акторами інноваційної екосистеми не лише в окремій
області, а в межах економічного району [29].
Тим більше, що Законом України «Про наукову
та науково-технічну діяльність» вони наділені відповідними повноваженнями. Так, згідно зі статтею 25
цього закону, «регіональні наукові центри створюються з метою підвищення ролі науки в розробленні
та реалізації ефективної регіональної політики, її орієнтації на поєднання загальнодержавних і регіональних інтересів, наукове забезпечення розв’язання актуальних проблем соціально-економічного розвитку регіонів» [30].
Відповідно до Типового статуту регіонального наукового центру [31], регіональний науковий центр є
державною неприбутковою бюджетною науковою
установою, яка проводить дослідження в інтересах
економіки та соціального розвитку регіону і за результатами досліджень спрямовує зусилля вчених відповідного регіону незалежно від їх наукової спеціалізації
та відомчої належності на вирішення комплексних регіональних проблем переважно міжгалузевого характеру, а також залучає для цього фахівців з інших регіонів. По суті, РНЦ виступають міжвідомчими науково-координаційними органами, що охоплюють установи НАН України і МОН України, науково-дослідні,
проєктно-конструкторські організації і заклади вищої
освіти інших видів підпорядкування.
Разом із тим для розвитку ефективної регіональної інноваційної екосистеми недостатньо об’єднати
зусилля лише наукової та освітньої сфер, важливо
підключити до цього процесу бізнес, органи влади,
представників громадськості, інші зацікавлені організації, скоординувати їх спільну діяльність для забезпечення стійкого випереджаючого інноваційного розвитку регіонів. Повноваження регіональних наукових
центрів з координації багатосторонніх взаємозв’язків
між різними акторами не передбачені законодавством
і не прописані в Типовому статуті РНЦ та Статуті Національної академії наук України.
Тому доцільно розширити функції і повноваження
регіональних наукових центрів, перетворити їх у ефективно діючі міжрегіональні координаційні центри інноваційного розвитку. Подвійне підпорядкування РНЦ
дозволяє реалізувати цю пропозицію.
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На підставі вищевикладеного пропонується внести доповнення до статті 25 Закону України «Про наукову та науково-технічну діяльність» у такій редакції:
«1. Регіональні наукові центри створюються з метою підвищення ролі науки в розробленні ефективної
регіональної політики, її орієнтації на поєднання загальнодержавних і регіональних інтересів з метою забезпечення стійкого випереджаючого інноваційного розвитку країни, наукове забезпечення розв’язання актуальних проблем соціально-економічного та інноваційного розвитку регіонів та економічних районів, як неадміністративних агрегацій, що відповідають рівню
NUTS 1 номенклатурно-територіальних одиниць статистики Європейського Союзу.
2. Регіональні наукові центри створюються Національною академією наук України, національними
галузевими академіями наук спільно з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування
і реалізує державну політику у сферах освіти і науки,
наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності,
за погодженням з відповідними місцевими органами
виконавчої влади.
3. Регіональні наукові центри, відповідно до законодавства України, Типового статуту регіонального наукового центру НАН України і МОН України, Статутам Національної академії наук України та національних галузевих академій наук виконують функції міжвідомчої координації зв’язків між акторами регіональних
інноваційних екосистем в межах ареалів їх дії, які відповідають рівню економічного району.
При регіональних наукових центрах можуть створюватися міжрегіональні громадські організації та
спілки, незалежні від держави і бізнес-структур «фабрики думок», які об’єднають науковий, підприємницький,
освітній, промисловий, інфраструктурний, громадський
потенціал областей для забезпечення більш динамічного
інноваційного розвитку кожного учасника та економічного району в цілому.
Регіональні наукові центри в умовах Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським

Союзом, Європейським співтовариством з атомної
енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, з
метою ефективної інтеграції України до Європейського
дослідницького простору, за погодженням з європейськими партнерами, можуть створювати філії та представництва при наукових організаціях та університетах
країн-членів Європейського Союзу».
Відповідні зміни доцільно прописати в Типовому
статуті РНЦ, Статутах Національної академії наук України і національних галузевих академій наук.
Реалізація додаткових функцій РНЦ має здійснюватися за рахунок коштів державного та місцевих
бюджетів, переважно, на засадах державно-приватного
партнерства із залученням коштів бізнес-структур, українських та іноземних інвестицій, коштів європейських програм, кредитів, грантів та інших джерел, не
заборонених законодавством. Для цього потрібно
внести доповнення до щорічних законів про державний бюджет, в яких окремим рядком передбачалося б
фінансування діяльності РНЦ у цьому напрямі.
Регіональні наукові центри також потребують посилення кадрової складової, у тому числі молодими
науковцями, і систематичного залучення до співпраці
представників бізнесу та широкої громадськості. Як
показує практика країн-членів ЄС, держава не може
бути єдиним регулятором інноваційних процесів, наразі успішний інноваційний розвиток країни та регіонів неможливий без активної участі суспільства в процесі ухвалення державних рішень.
Мережа РНЦ та їх можливих філій та представництв при наукових і освітніх закладах країн-членів
ЄС повинна стати реальним і дієвим осередком, організаційним ядром розвитку регіональних інноваційних
екосистем України.
В Україні створено шість, а наразі діє п’ять регіональних наукових центрів: Донецький, Придніпровський, Північно-східний, Південний і Західний
(рис. 3). Ареали їх дії загалом співпадають з межами
економічних районів (рис. 4).

Рис. 3. Регіональні наукові центри НАН України і МОН України [32]
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Рис. 4. Карта економічних районів України у відповідності до рівня NUTS 1 ЄС*
* Побудовано автором.

Однак шість областей — Вінницька, Житомирська, Черкаська, Чернігівська, Київська області та
м. Київ — не увійшли до ареалу жодного наукового
центру. Західний РНЦ, який охоплює 8 областей,
штучно з’єднав Карпатський та Північно-Західний
економічні райони та штучно розірвав економічно
єдиний Подільський економічний район, дві області
якого — Хмельницька і Тернопільська — увійшли до
складу Західного наукового центру, а третя — Вінницька — залишилась поза їх межами.
Для того, щоб наукові центри могли відігравати
провідну координаційну роль у розвитку інноваційних
екосистем економічних районів пропонується провести експеримент і в межах Подільського економічного району об’єднати зусилля Вінницької, Хмельницької і Тернопільської областей шляхом формування
Подільської регіональної інноваційної екосистеми,
організаційним ядром якої може стати новостворений
Подільський науковий центр Національної академії
аграрних наук (НААН) України та МОН України. Основу наукового центру можуть скласти наукові інститути НААН України, заклади вищої освіти, наукові та
освітні установи, підпорядковані іншим міністерствам
і відомствам України. До складу установ Подільського
наукового центру НААН України та МОН України
могли б увійти:
у Вінницькій області — Інститут кормів та сільського господарства Поділля НААН України; Вінницький національний аграрний університет, Вінницький національний технічний університет, Донецький
національний університет імені В. Стуса;
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у Хмельницькій області — Хмельницький національний університет, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Подільський
державний аграрно-технічний університет;
у Тернопільській області — Тернопільська філія
державної установи «Інститут охорони грантів України», ДП «Тернопільський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою», Тернопільська державна сільськогосподарська дослідна станція Інституту кормів та сільського господарства Поділля НААН
України, Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя, Тернопільський національний економічний університет.
Підсилити наукову складову Подільської регіональної інноваційної екосистеми пропонується шляхом утворення філій, структурних підрозділів, лабораторій наукових установ НАН України при університетах, академіях, інститутах цих областей. Право наукових установ створювати спільно з закладами вищої
освіти спільні науково-освітні структури закріплено
статтею 7 Закону України «Про наукову і науковотехнічну діяльність».
Втілення пропозиції щодо створення Подільської
регіональної інноваційної екосистеми на базі наукового центру НААН України та МОН України залежить
від зацікавленості її акторів, організаторських здібностей керівників установ, оскільки науковий та
освітній потенціал областей є цілком достатнім для реалізації такої ініціативи.
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Придніпровський науковий центр НАН України
та МОН України як драйвер розвитку Придніпровської
регіональної інноваційної екосистеми
Придніпровському науковому центру НАН України та МОН України (далі — Центр) пропонується
провести експеримент з формування Придніпровської
регіональної інноваційної екосистеми в межах Придніпровського економічного району з метою прискорення реалізації в його межах інноваційної моделі економічного зростання. Науково-методичний супровід
міг би здійснювати Інститут економіки промисловості
НАН України та його Дніпровське відділення. Інститут має угоди про співпрацю з Дніпровським національним університетом ім. О. Гончара, Національним
університетом «Дніпровська політехніка», Дніпровським державним хіміко-технологічним університетом, Університетом ім. А. Нобеля, які могли б стати
базовими акторами проєкту. За умови успішної реалізації експерименту він може бути дуплікований й тиражований в інших економічних районах України.
Центр має достатній потенціал і досвід для втілення цієї пропозиції. Так, Центр підтримує співпрацю з державною і місцевою владою, зокрема, з Мінекономрозвитку України, Національним офісом інтелектуальної власності, місцевими радами і обласними
державними адміністраціями, науково-виробничими
об’єднаннями, зокрема, з ТОВ «Екотехсервіс», репрезентативними органами роботодавців, зокрема, з Федерацією організацій роботодавців Дніпропетровщини, науковими установами інших регіонів, зокрема, з
Інститутом економіки промисловості НАН України
(м. Київ), громадськими спілками, наприклад, з ГС
«Центр інновацій «Сходи в Майбутнє», спільно з
якими проводить наукові та експериментальні дослідження і розробки, організовує семінари і конференції,
бере учать у розробленні державних стратегічних документів (серед останньої — Національна стратегія
розвитку інтелектуальної власності України на 20202030 рр.), готує науково-методичні рекомендації щодо
забезпечення інноваційного розвитку Придніпровського економічного району. Центр успішно здійснює
науковий супровід діяльності потужних промислових
підприємств економічного району, які працюють в
космічній та авіаційній, вугільній та гірничо-металургійній, енергетичній, машинобудівній та агропромисловій галузях [33].
Для надання такому експерименту юридичної
сили пропонується розробити та затвердити обласними радами Придніпровського економічного району
Концепцію розвитку Придніпровської регіональної
інноваційної екосистеми на базі Придніпровського
наукового центру НАН України та МОН України.
Така Концепція могла б доповнити Стратегію розвитку сфери інноваційної діяльності на період до 2030
року, метою якої є розбудова національної інноваційної екосистеми, але у якій регіональний рівень інноваційного розвитку чітко не простежується.
На базі Центру за участю експертної спільноти —
Академії економічних наук України, промислових підприємств і підприємців, представників державного управління та місцевого самоврядування, агенцій регіонального розвитку областей, регіональних торговопромислових палат та інших зацікавлених сторін —
пропонується заснувати міжрегіональну громадську
спілку «Платформа інноваційного розвитку «Придніпров’я»». Ця платформа може стати постійно діючим
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комунікаційним майданчиком між державою, науковою експертною спільнотою, бізнесом та широкою
громадськістю для обміну інформацією; виявлення
спільних проблем і завдань інноваційного розвитку;
узгодження своїх позицій з принципових питань; колегіального вироблення рішень та консолідації ресурсів на розв’язання найбільш гострих проблем освітньої, наукової, науково-технічної, виробничої та інноваційної сфер економічного району. У тісній співпраці
з Придніпровським науковим центром НАН України
та МОН України ця платформа може стати «фабрикою
думки» щодо шляхів і засобів перезавантаження відносин між акторами регіональної інноваційної екосистеми та неоіндустріального відродження Придніпров’я.
Реалізація такої пропозиції дозволить державним
інституціям на постійній основі комунікувати з науковцями, бізнесом і громадськістю, оперативно відстежувати їх думку з різних питань та, виходячи з
цього, реалізовувати, а у разі необхідності, корегувати
заходи з реалізації регіональної інноваційної політики
для досягнення кращих результатів. Це також дасть
можливість попередити неефективне витрачання державних коштів і спрямовувати їх до сфер найбільшого
зацікавлення промисловців і підприємців, виходячи з
пріоритетів смарт-спеціалізації областей та мети розбудови національної та регіональних інноваційних
екосистем України — забезпечити стійкий випереджаючий інноваційний розвиток країни та регіонів як основи високого рівня життя широких верств населення.
Висновки. Підписанням Угоди про асоціацію Україна взяла на себе зобов’язання наблизити своє законодавство до законодавства ЄС, імплементувати європейські директиви, регламенти та рішення, що стосується і впровадження підходу смарт-спеціалізації у систему стратегічного планування регіонального розвитку. Згідно з цим підходом, влада, бізнес (промисловість), наука і широка громадськість покликані
об’єднати зусилля у пошуку та підтримці пріоритетів
інноваційного розвитку регіону з метою посилення
його конкурентних переваг на міжнародному рівні.
Вирішенню цих завдань сприятимуть регіональні інноваційні екосистеми, ефективність яких значною мірою визначається наявністю, інтенсивністю та якістю
взаємозв’язків між їх акторами. Саме тому недостатньо просто розвивати окремі складові інноваційної екосистеми, необхідно вдосконалювати механізми
взаємозв’язків між ними.
Аналіз індикаторів Європейського інноваційного
табло показав, що за ступенем залучення малих і середніх підприємств до інноваційного співробітництва,
за розвиненістю зв’язків між дослідниками бізнессектору і державного сектору, які ведуть до академічних публікацій, Україна в рази відстає від усіх країнчленів ЄС, у тому числі країн-аналогів, зокрема,
Польщі, Естонії, Латвії, Литви, Болгарії та Румунії.
На прикладі Придніпровського економічного
району, який відповідає вимогам європейської класифікації NUTS 1, здійснено аналіз наявності та інтенсивності взаємозв’язків між ключовими акторами його
інноваційної екосистеми. Визначено, що серед усіх регіонів України Кіровоградська область належить до
найактивніших у плані інноваційного співробітництва
підприємств, але таке співробітництво обмежується
здебільшого зв’язками з постачальниками обладнання
і матеріалів, а з науковими установами і ЗВО співпра-
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цює незначна частка інноваційно активних підприємств (відповідно 5,7 і 2,3% загальної кількості інноваційно активних підприємств області). Запорізька область хоча і відноситься до групи областей-аутсайдерів
за інтенсивністю інноваційного співробітництва, але її
підприємства на фоні інших областей Придніпровського економічного району найактивніше співпрацюють із ЗВО та науковою сферою (10,4 і 12,0% відповідно). Дніпропетровська область займає середні позиції серед інших регіонів України. Найактивніше підприємства Дніпропетровської області співпрацюють з
постачальниками (54,1%) і клієнтами (25,2%), найменш розвинутими є зв’язки із ЗВО (5,2%). Серед
інноваційно активних підприємств лише 1,4% у Кіровоградській області та 4,8% у Дніпропетровській області вважають державні наукові установи і заклади
вищої освіти важливим джерелом інформації для інноваційної діяльності. Підприємства Запорізької області
за цим показником демонструють кращі позиції
(13,0%) навіть у порівнянні із середнім рівнем по Україні (7,4%), але цей відсоток все одно є незначним,
що суттєво обмежує інноваційну спроможність підприємств.
З метою створення належних інституційних інструментів підтримки регіональних інноваційних екосистем, підвищення ролі науки в забезпеченні інноваційного поступу країни запропоновано наділити регіональні наукові центри НАН України та МОН України додатковими повноваженнями з координації зв’язків між всіма акторами інноваційних екосистем на
рівні економічних районів. Запропоновано внести
зміни і доповнення до Закону України «Про наукову
і науково-технічну діяльність», Типового статуту регіонального наукового центру, статутів Національної
академії наук України та національних галузевих академій наук щодо розширення функцій і повноважень
регіональних наукових центрів, перетворення їх у
ефективно діючі міжрегіональні координаційні центри
інноваційного розвитку. У такий спосіб мережа регіональних наукових центрів могла би виступити реальним і дієвим осередком, організаційним ядром розвитку регіональних інноваційних екосистем на рівні
економічних районів, які відповідають рівню NUTS 1
ЄС.
Запропоновано підхід до формування Подільської регіональної інноваційної екосистеми в межах
Подільського економічного району у складі Вінницької, Хмельницької, Тернопільської областей. Для наукових установ НААН України, які розташовані на території цих областей, пропонується використати досвід формування існуючої мережі регіональних наукових центрів НАН України та МОН України, а для
підсилення їх наукової складової — створити при університетах, академіях та інститутах цих областей філії
та інші структурні підрозділи наукових установ НАН
України, які розташовані в інших регіонах України.
На базі Придніпровського наукового центру НАН
України та МОН України запропоновано реалізувати
ряд експериментів для подальшої дуплікації й тиражування в інших економічних районах України, поперше, з формування Придніпровської регіональної
інноваційної екосистеми з метою прискорення реалізації в межах економічного району інноваційної моделі економічного зростання. Для надання такому експерименту юридичної сили запропоновано розробити
та затвердити обласними радами Концепцію розвитку

2020/№2

Придніпровської регіональної інноваційної екосистеми; по-друге, за участю експертної спільноти та всіх
зацікавлених сторін створити міжрегіональну громадську спілку «Платформа інноваційного розвитку
«Придніпров’я»», яка може стати постійно діючим комунікаційним майданчиком між владою, бізнесом, наукою та широкою громадськістю для обміну інформацією, узгодження ними своїх позицій з принципових
питань, колегіального вироблення рішень та консолідації ресурсів на розв’язання найбільш гострих проблем наукової, науково-технічної, виробничої та інноваційної сфер економічного району. Ця платформа
може стати «фабрикою думки» щодо шляхів і засобів
перезавантаження відносин між акторами регіональної
інноваційної екосистеми та неоіндустріального відродження Придніпров’я. Науково-методичний супровід реалізації запропонованих експериментів та ідей
міг би здійснювати Інститут економіки промисловості
НАН України та його Дніпровське відділення.
Практична реалізація запропонованих науковоінституційних положень і рекомендацій щодо формування регіональних інноваційних екосистем на рівні
економічних районів, які відповідають вимогам європейської класифікації NUTS 1, дозволить, окрім гармонізації регіональної статистики України та ЄС, покращити змістовний характер економічного районування, представити територію України як систему соціально та економічно збалансованих частин, що
представляють собою просторові соціально-культурні
та економічні єдності; підвищити роль науки в забезпеченні більш динамічного інноваційного розвитку
регіонів і країни в цілому; створити сприятливі інституційні умови для стійкого випереджаючого інноваційного розвитку України.
Перспективи подальших досліджень полягають у
розробці рекомендацій щодо підвищення ефективності регіональних інноваційних екосистем на рівні областей (NUTS 2) та економічних районів (NUTS 1) з
метою успішної реалізації регіональних стратегій
смарт-спеціалізації в Україні.
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МОЖЛИВОСТІ ВЕНЧУРНОГО ФІНАНСУВАННЯ В УМОВАХ ІНТЕГРАЦІЇ
УКРАЇНИ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО ІННОВАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ
Постановка проблеми. У сучасних умовах глобальної конкуренції та транснаціоналізації факторів економічного зростання розвиток кожної інноваційної
екосистеми залежить від здатності освоювати нові
ринки, передові технології, синтезувати нові знання
і впроваджувати їх в практику. Розкриття цих питань
є вагомим і актуальним як для усіх країн світу, так
і для України, тому що без інновацій не може бути
тривалого потужного економічного підйому. Тому
особлива роль в формуванні міждержавних і транскордонних інноваційних просторів належить венчурному (ризиковому) бізнесу, що відрізняється від інших
форм реалізації інновацій за методами мобілізації капіталу, структурою джерел і умовами залучення інвестицій, а також використанням нових фінансових інструментів. У розвинених країнах світу цей ризик
значною мірою компенсує держава, підтримуючи
створення венчурних фондів, які стають однією із вигідних сфер вкладення капіталу. Але в Україні не існує
сучасних механізмів залучення і використання венчурних інвестицій, не визначено реальну потребу підприємств у фінансуванні створення інноваційних продуктів, тобто не здійснюється оцінка здатності економіки до сприймання венчурних інвестицій.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичні, методологічні засади визначення, а також різноманітні аспекти функціонування та розвитку венчурних фондів були розроблені багатьма провідними
вченими, серед яких слід назвати таких дослідників як
З.А. Мацуку, Л.В. Діденко, А.М. Ватояна, М.А. Єрьоміну, Є.А. Носову [1-3] та багато інших. Значну увагу
проблемам законодавчого забезпечення процесів венчурного фінансування, а також виявлення особливостей діяльності венчурних фондів у сучасних умовах
приділяли фахівці Інституту економіки промисловості
НАН України А. І. Землянкін, Г. О. Ільїна, І. М. Кочешкова, Н. В. Трушкіна [4-5]. Проте, незважаючи на
чималу кількість наукових праць, питання розкриття
теоретичних основ функціонування венчурних фондів
як інститутів спільного інвестування (ІСІ) та перспектив їх розвитку в інноваційній екосистемі нашої держави залишається відкритим. Зокрема, необхідним є
виокремлення основних причин стриманої діяльності
цих інститутів у сфері інновацій та шляхів їх вирішення.
Метою статті є виявлення особливостей сучасного стану українського інвестиційного ринку, а також
обґрунтування можливостей венчурного фінансування
у контексті інтеграції України до європейського інноваційного простору.
Виклад основного матеріалу. Для розвитку ринку
венчурного капіталу та залучення інвестицій в країну
важливим кроком стало прийняття у 2020 р. Закону
України «Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо спрощення залучення інвестицій
та запровадження нових фінансових інструментів» [6].
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Законом комплексно регулюються вирішальні питання функціонування ринків деривативних (опціонів,
ф'ючерсних контрактів) фінансових інструментів,
ринків капіталу та організованих товарних ринків, а
також розбудови їх інфраструктури.
У цьому законодавчому акті викладено у новій
редакції Закони України «Про товарну біржу» та «Про
цінні папери та фондовий ринок», змінивши назву
останнього на Закон України «Про ринки капіталу та
організовані товарні ринки», а також внесені відповідні зміни до Цивільного, Господарського і Кримінального кодексів, Кодексу України з процедур банкрутства, Закону України «Про державне регулювання
ринку цінних паперів в Україні» та значної кількості
інших законодавчих актів України. Законодавчі та
нормативно-правові акти Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, зазначені в цьому Законі, спрямовані на імплементацію актів законодавства Європейського Союзу та запровадження на ринках капіталу України передової міжнародної практики.
Зауважимо, що повноцінне функціонування та подальший розвиток ринків капіталу сприятиме збільшенню інвестицій в економіку України, зокрема через
підвищення довіри внутрішніх та іноземних інвесторів
у результаті введення цивілізованих і уніфікованих
правил на організованому ринку, що є вкрай важливим для зростання української економіки.
Ресурсне забезпечення інноваційного розвитку в
Україні за рахунок використання індустрії венчурного
капіталу значно поступається провідним країнам світу,
у яких рейтинги протягом останніх трьох років є найвищими, тобто є країнами-лідерами, — це США,
Франція, Канада, Ізраїль. Зазначимо, що нестабільність венчурного фінансування має негативні наслідки
навіть у розвинених країнах, таких як Швеція та Фінляндія, які не змогли утримати позицію лідерства у
2014-2016 рр.
За показником «угоди з венчурним капіталом» у
щорічному міжнародному рейтингу «Глобальний інноваційний індекс 2020» Україна піднялася на 2 позиції,
і зайняла 45 місце. У глобальному рейтингу поруч з
Україною такі країни: В'єтнам, Греція, Таїланд, Румунія, Російська Федерація та Індія. Очолила рейтинг
Швейцарія, за нею йдуть Швеція, США, Сполучене
Королівство і Нідерланди [7]. Зауважимо, що у 2018 р.
вона займала 79 місце і експерти ГІІ-2016, 2017, 2018
оцінювали, що Україна, яка тільки в останні роки почала стрімко розвивати ринок венчурних інвестицій,
мала несприятливу тенденцію розвитку венчурного
бізнесу [8].
Світові реалії венчурного фінансування свідчать,
що багато найбільш інноваційних молодих компаній
залежать від постійного припливу грошей венчурного
капіталу (ВК). Раптовий прихід пандемії COVID-19
різко позначився на багатьох аспектах світової економіки. Національним бюро економічних досліджень
(м. Кембридж, Великобританія) було проведено до-
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слідження впливу COVID-19 на промисловість венчурних підприємств, появи величезної кількісті нової
форми невизначеності в економіку і, потенційно, в інвестиції у венчурний капітал. Природа цієї невизначеності, ймовірно, суттєво відрізняється від типу невизначеності, яку історично оцінювали ВК.
Провідними вченими Національного бюро було
проведено опитування більше 1000 інституціональних
та корпоративних венчурних капіталів у більш ніж 900
різних фірмах, щоб дізнатися, як пандемія COVID-19
пов'язувала їх рішення та інвестиції [9]. Дослідження
підтвердило, що венчурні капіталісти уповільнили
темпи фінансування (71% від норми) і розраховують
інвестувати 81% від своєї звичайної інтенсивності в
майбутній рік. Є незвичним, що вони приділили
більше часу керівництву портфельними компаніями в
умовах пандемії. Венчурні капіталісти повідомляють:
52% їх портфельних компаній відчули позитивний
вплив пандемії або незачеплені пандемією; 38% постраждали; і 10% серйозно постраждали. У цілому
вони очікують, що пандемія матиме невеликий негативний вплив на IRR (показник внутрішньої норми
прибутковості) їх фондів (-1,6%) і MOIC (показник
темпу приросту власного капіталу) (-0,07). Було виявлено незначні зміни в розподілі їх часу на підтримку
портфельних інвестицій порівняно з пошуком нових
інвестицій.
Останні декілька років стали поворотними як для
української економіки в цілому, так для її інноваційної екосистеми. Проведене дослідження на основі
збору та аналізу інформації щодо стану секторів приватного та венчурного капіталу свідчить, що протягом
останніх років спостерігається стабільне збільшення
українського ринку інвестицій. Незважаючи на те, що

у 2019 р. пройшли вибори, триває війна, а також в
умовах запроваджених урядом карантинних обмежень
для боротьби з пандемією COVID-19 в Україні, що разом з іншими факторами спричинили значний економічний спад у ІІ кварталі 2020 р., протягом останніх
років спостерігається тенденція помірного та екстенсивного росту українського сектору управління активами, переважно за рахунок активності нових фондів.
Триває зростання інвестицій у низку галузей, зокрема, у сфери, які пов’язані з розробкою програмного забезпечення, хардверних продуктів та онлайнсервісами. Звіти про інвестиції в українські стартапи
також демонструють, що в Україні дійсно є значний
потенціал для інвестування [10]. Так, загальний об’єм
венчурних інвестицій в українські ІТ компанії досяг
544 млн дол. США та вперше перевершив рівень півмільярда. Більше 20 нових фондів венчурного капіталу
відкрили свої офіси в Україні за останні декілька років
[11].
Український сектор управління активами, зокрема, інститутів спільного інвестування, у 2019 р.
продовжував здебільше зростати кількісно і вартісно,
попри незначне скорочення чисельності компаній з
управління активами наприкінці року (див. таблицю).
У цей час, всупереч стрімкому зростанню та притоку
капіталу на міжнародних ринках, українські інвестиційні фонди перебували у пошуку доходності, а інвестори загалом усе більше перемикали свою увагу на ІСІ
з приватним розміщенням, що інвестують в активи
поза фондовим ринком. Основними активними вкладниками ІСІ були індивідуальні інвестори, а також
місцеві корпоративні учасники, що продовжували нарощувати свої кошти у фондах — переважно венчурних.
Таблиця

Регіональний розподіл КУА з активами венчурних фондів, ІСІ та їх активів
в управлінні (станом на 31.12.2019 р.), у % до підсумку *
№
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Області
Дніпропетровська
Запорізька
Донецька
Кіровоградська
Львівська
Одеська
Харківська
Івано-Франківська
м. Київ та Київська
область
Інші
Усього

6,02
1,89
1,28
0,14
5,61
0,88
5,95
3,18

Активи
в управлінні
5,79
1,97
0,65
0,24
5,18
0,54
3,96
0,45

Венчурні
фонди
6,86
1,69
0,97
0,16
6,48
0,49
6,22
3,40

Недержавні
фонди
3,39
0
3,39
0
3,39
0
3,39
5,08

71,28

73,36

80,79

72,19

76,28

4,15
100,0

1,69
100,0

0,43
100,0

1,54
100,0

5,08
100,0

КУА

ІСІ

6,57
1,38
1,73
0,69
3,46
2,42
6,57
1,73

* Складено за джерелами [12; 13].

В Україні триває проведення реформи «децентралізації» сектору управління активами. Дані таблиці
свідчать, що у 2019 р. за кількістю КУА (майже 71,3%),
ІСІ (73,4%), венчурних фондів (72,2%), а також за
кількістю активів в управлінні (80,8%) питома вага
м. Києва та Київської області є найбільшою, а решти
інших регіонів — дуже мізерна. Тобто, як і раніше,
відбувається зростання рівня концентрації фондів
венчурного бізнесу переважно в столиці та Київській
області.
Кількісний вплив фінансових активів на суспільне виробництво визначається обсягом фінансових
ресурсів, що мобілізуються та розподіляються за допомогою інститутів спільно інвестування. Проте визначальним є не сам обсяг наданих фінансових послуг у
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процесі торгівлі фінансовими активами, а процес їх
формування та умови використання. Зазначимо, що
діяльність регіональних венчурних фондів спрямована
тільки на певні суб'єкти країни, які є лідерами за вкладом у розвиток економіки, де і розвивається венчурний бізнес: Київський, Харківський, Дніпропетровський і деякі інші регіони. Тому існує високий ступінь
диференціації суб'єктів України за рівнем інвестиційної привабливості, який пов'язаний з такими факторами: ресурсними, сировинними, виробничими, фінансовими та кадровими, а також рівнем інвестиційних ризиків, які пов'язані з економічними і політичними змінами умов ведення господарчої діяльності.
Основною причиною вибору таких напрямів інвестування, насамперед, є відсутність ефективної законо-
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давчої бази регулювання венчурного бізнесу, яка в
змозі гарантувати правовий захист інвесторів та страхувати ризики у сфері інвестування.
В остаточному огляді екосистеми венчурного капіталу США, який представлено Національною асоціацію венчурного капіталу (NVCA) за 2019 р., зроблено
висновок, що в довгостроковій перспективі активність
угод з венчурним капіталом триватиме подібними
темпами. Нові технології в таких сферах, як охорона
здоров'я та кібербезпека, залучають безпрецедентні
рівні укладення угод з венчурним капіталом [14]. Незважаючи на те, що компанії з активів венчурного капіталу натикаються на специфічні ситуації, більшість
інвесторів добре обізнані про невизначеності в глобальному макроекономічному середовищі в наступні
роки. Навіть при довгостроковому характері венчурних інвестицій ринкові сили можуть вплинути на укладення угод, якщо виникають великі економічні проблеми. Для інноваційної екосистеми України залучення більшого об’єму венчурного капіталу та побудова міцних взаємозв’язків зі світовими ринками є
значними викликами в довгостроковій перспективі.
Аналіз венчурних угод компаній з управління активами серед інститутів спільного інвестування доводить [12]:
1) в Україні функціонує 289 КАУ, на балансі у
яких 1237 одиниць венчурних фондів;
2) діяльність венчурних фондів майже зовсім не
пов’язана з інноваційною сферою;
3) венчурні фонди практично не вкладають кошти у високотехнологічні галузі, за виключенням деяких
напрямів фінансових послуг та ІКТ.
Найпоширеніші випадки надання фінансової підтримки з боку венчурного капіталу в Україні стосуються таких видів економічної діяльності, як: будівництво, торгівля, готельний і туристичний бізнес, переробка сільгосппродукції, страхування, видавнича
діяльність [13]. Як бачимо, орієнтація на інновації,
створення нових компаній, технопарків, технополісів,
виконання інноваційних проєктів, тощо не є характерною рисою поведінки сучасних венчурних ІСІ. Активи вкладаються здебільшого у середньоризикові інвестиційні проєкти з диверсифікацією своїх ризиків.
Для кращих умов існування венчурного бізнесу в
Україні, дослідники Інституту економіки промисловості неодноразово звертали увагу на необхідність створення державного венчурного інноваційного фонду
(ДВІФ), про який неодноразово наголошувалось у
програмних документах і нормативно-правових актах
[15].
Так, у Постанові Кабінету Міністрів України
«Про підсумки соціально-економічного розвитку України у 2005 році та заходи щодо поліпшення економічної ситуації» від 13 березня 2006 р. № 273 було визначено про необхідність розробки проєкту постанови
уряду про створення за участі держави венчурного інвестиційного фонду, орієнтованого на інвестування
інноваційних проєктів у високотехнологічних секторах
економіки, але жодних зрушень у цьому напрямі не
відбулося [16].
В умовах сьогодення розвиток венчурного фінансування інноваційної сфери в Україні неможливий без
державної підтримки, оскільки попри значне зростання кількості венчурних фондів обсяг коштів, що
йде на фінансування інноваційної діяльності, залишається дуже малим. Одним із важливих чинників, який
зможе суттєво збільшити залучення венчурного капіталу в інноваційні підприємства, створить додаткові
гарантії для інвесторів, має стати така форма взаємодії
держави та ринку як механізм державно-приватного
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партнерства у спосіб створення сучасного інвестиційного фонду.
На сьогодні Українською асоціацією венчурного
і приватного капіталу (UVCA) спільно з Міністерством
цифрової трансформації України розпочато процес
реалізації ініціативи створення Фонду Фондів, обговоривши з керівниками венчурних фондів та фондів прямих інвестицій важливості створення фонду в країні
як інноваційної інституції для держави [17].
Втручання держави у функціонування такого
Фонду може підштовхнути венчурний і стартапний
бізнес до розвитку. Прикладів успіху багато, серед
значних виділимо Великобританію, Ізраїль, Фінляндію та ЄС у цілому. Кожна країна розробляє свої механізми роботи Фонду Фондів. Цікавим для нас є британський досвід, коли для залучення інвестиції в розвиток високотехнологічного бізнесу у 2005 р. країна
запустила програму Enterprise Capital Funds, при тому
що на ринку засобів було недостатньо. Результатом
стало те, що за 11 років ці компанії залучили понад
мільярд євро інвестицій [18].
Таким чином, для підтримки ініціатив бізнесу та
інвесторів з метою збільшення припливу інвестицій в
Україну та створення нових робочих місць необхідним
є вирішення своєчасного питання:
створення Фонду Фондів — надорганізації, що
складається з капіталу переважно міжнародних фінансових інституцій, і лише на 5-10% — капіталу держави.
Це дозволяє залучити додаткові фінансові ресурси в
країну, а ще спрощує процес фандрейзингу для венчурних фондів, який саме є засобом залучення фінансових та інших ресурсів від благодійних фондів та приватних осіб для реалізації соціально значимих проблем.
Фонд Фондів має стати реальним інструментом:
залучення додаткових інвестицій в країну, включаючи інституціональних інвесторів, які не інвестують
в окремі компанії;
стимулювання конкуренції на інвестиційному
ринку,
розвитку національної інноваційної екосистеми;
спрощення доступу до капіталу, що змушуватиме
підприємців підіймати свої компанії в Україні, не виїжджаючи за кордон, тощо.
Створивши свій Фонд Фондів, українська держава повинна вкладати у венчурні фонди теж кошти,
а решту венчурний фонд повинен буде залучити від
приватних інвесторів. Зараз через високі ризики для
інвесторів у венчурних фондів є складнощі із залученням грошей, але для початку необхідно забезпечити
початковий капітал фонду. На даному етапі окремої
статті фінансування для такого проєкту в державному
бюджеті немає.
Висновки. Підсумовуючи викладене вище, можна
констатувати, що в сучасних умовах глобальної конкуренції та транснаціоналізації факторів економічного
зростання, формування міждержавних і транскордонних інноваційних просторів венчурне фінансування
виступає як ефективний інструмент внутрішньорегіональної, внутрішньонаціональної та міжнаціональної
інтеграції (кооперування), котрий дає змогу забезпечити розвиток інноваційної екосистеми України.
Розвиток венчурних інвестиційних фондів в Україні фокусується у регіонах-лідерах за вкладом в економічний розвиток країни. Як і раніше, відбувається
зростання рівня концентрації фондів венчурного бізнесу переважно в столиці та Київській області, питома
вага яких у загальній кількості ІСІ за результатами
2019 р. становила 72,2%. Це пов'язано з проблемами,
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які існують в конкретному регіоні і на різному рівні
господарювання, основними з яких є:
— нерозвиненість регіональної інфраструктури,
що забезпечує появу нових інноваційних підприємств;
— відсутність економічних стимулів для залучення прямих інвестицій у високотехнологічні підприємства;
— низький авторитет інноваційної підприємницької діяльності в сфері малого і середнього бізнесу
в окремих регіонах;
— відсутність ефективної законодавчої бази щодо
венчурного бізнесу, що гарантує правовий захист інвесторів та страхує ризики у сфері інвестування;
— необхідність у прозорості податкової системи;
— недостатня інформаційна підтримка венчурної
індустрії;
— відсутність освітнього рівня підприємців у
сфері венчурного бізнесу;
— недостатня ефективність захисту прав інтелектуальної власності.
З точки зору вирішення питання регіональної
асиметрії щодо надання фінансових послуг ІСІ, вирішальне значення має посилення взаємодії між інститутами спільного інвестування, з одного боку, та інвесторів і емітентів цінних паперів, з іншого боку, що
сприятиме забезпеченню ефективності інвестування
та зниженню пов’язаних з цим процесом трансакційних витрат. Для цього важливим є створення відповідної екосистеми інноваційного інвестування, яка забезпечить доступ до фінансових послуг, що надаються
ІСІ, всім потенційним інвесторам на ринку цінних паперів (громадянам та бізнес-спільноті країни) незалежно від регіональної приналежності. Розкриття цієї
проблеми і є перспективою подальших досліджень.
У сучасних складних умовах функціонування
українського інвестиційного ринку необхідно створити принципово нову модель венчурного інвестування з урахуванням передового європейського досвіду [19, с. 123]. Для цього визначальним є прийняття
нового закону про інститути спільного інвестування, в
якому врегулювати: питання створення Фонду Фондів
як інвестиційного фонду, який буде використовувати
інвестиційну стратегію, засновану на зборі, категоризації та аналізі портфеля інших інвестиційних фондів,
на відміну від прямого інвестування в акції, облігації
та інші цінні папери; визначення правового статусу
фонду, порядку провадження діяльності корпоративного фонду та його компетенції; поняття венчурних
інвестицій та їх використання, венчурного фінансування, венчурного бізнесу, тощо.
Результати дослідження підтверджують конкурентоспроможність українського венчурного бізнесу
на міжнародному ринку, професіоналізм спеціалістів,
а також якість продуктів, що вироблені в Україні. З
покращенням геополітичної ситуації в країні зросте
залучення більшого об’єму венчурного капіталу та побудова міцних взаємозв’язків зі світовими ринками.
Список використаних джерел
1. Мацук З. А. Оцінка регіонального розподілу
фінансових послуг інститутів спільного інвестування в
Україні. Економiка та держава. 2018. № 11. С. 55-60.
doi: 10.32702/2306-6806.2018.11.55.
2. Діденко Л. В., Ватоян А. М., Єрьоміна М. А.
Роль венчурних інститутів спільного інвестування в
забезпеченні інноваційного розвитку України. Економіка і суспільство. 2018. №19. С. 143-151. doi: https:
//doi.org/10.32782/2524-0072/2018-19-22.

78

3. Носова Є. А., Могге Д. Б. Сучасний стан та
особливості функціонування венчурних інвестиційних
фондів в Україні. Ефективна економіка. 2017. № 3.
URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5491.
4. Землянкин А. И., Ильина Г. А. Венчурное инвестирование как фактор активизации инновационной деятельности. Економіка промисловості. 2005.
№ 5(31). С. 87-93. URL: http:// pdfs.semanticscholar.org.
5. Кочешкова І. М., Трушкіна Н. В. Тенденції
розвитку венчурного інвестування в Україні. Економічний вісник Донбасу. 2016. № 2(44). С. 129-135.
6. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення залучення інвестицій та
запровадження нових фінансових інструментів: Закон
України від 19.06.2020 р. № 738-IX. URL: https:
//zakon.rada.gov.ua/laws/show/738-20#Text.
7. Україна піднялася в рейтингу інноваційних
країн світу. URL: http://irtafax.com.ua/news/2020/09/
2020-09-03-15.html.
8. Global Innovation Index. 2018. URL: https:
//www.wipo.int/-edocs/pubdocs/en/wipo_pub_gii_2018.
pdf.
9. Gompers P., Gornall W., Kaplan S. N., and
Strebulaev I. A. (2020). Venture Capitalists and COVID19. NBER Working Paper. 27824. September. URL:
http://www.nber.org/papers/w27824.
10. Інвестиції в українські стартапи у 2019: огляд
українського венчурного та приватного капіталу. Українська асоціація венчурного та приватного капіталу.
URL: http://uvca.eu/ua/news/investments-into-ukrainian
-startups-in-2019-overview.
11. Що очікує Українська асоціація венчурного та
приватного капіталу від нового Президента Володимира Зеленського та його команди. Українська асоціація венчурного та приватного капіталу. URL:
http://uvca.eu/ua/news/what-uvca-awaits-from-the-newpresident-v-zelensky.
12. Аналітичний огляд діяльності індустрії управління активами в Україні. Інститути спільного інвестування 4-й квартал 2019 року та 2019 рік. Українська
асоціація інвестиційного бізнесу. URL: https:
//www.uaib.com.ua.
13. Компанії з управління активами. Українська
асоціація інвестиційного бізнесу. URL: https:
//www.uaib.com.ua/companyandfunds/amc.
14. Venture monitor. National Venture Capital
Association. URL: https://nvca.org/wpcontent/uploads/
2020/01/Q4_2019_PitchBook_NVCA_Venture_Monitor.
pdf.
15. Лях І. І. Роль механізму венчурного фінансування в підтримці національної інноваційної системи
України. Стратегічні пріоритети. Серія: Економіка.
2015. № 4. С. 66-72.
16. Про підсумки соціально-економічного розвитку України у 2005 році та заходи щодо поліпшення
економічної ситуації : Постанова Кабінету Міністрів
України від 13.03.2006 р. № 273. Офіційний вісник України. 2006. № 11. Ст. 711.
17. Крок на шляху до створення Фонду Фондів в
Україні. URL: http://uvca.eu/ua/news/another-steptaken-to-create-fund-of-funds-in-ukraine.
18. Борняков А. Рост ВВП 40% – это предел?
URL: https://nv.ua/opinion/venchurnye-fondy-v-ukrainekak-privlech-investicii-novosti-ukrainy-50058476.html.
19. Підоричева І. Ю. Інноваційна екосистема
Придніпровського економічного району: актори, їх
якість та повнота. Вісник економічної науки України.
2020. № 1 (38). С. 116-130. https://doi.org/ 10.37405/
1729-7206.2020.1(38).116-130.

ВІСНИК ЕКОНОМІЧНОЇ НАУКИ УКРАЇНИ

ЛЯХ І. І.
References
1. Matsuk Z. A. (2018). Otsinka rehionalʹnoho rozpodilu finansovykh posluh instytutiv spilʹnoho investuvannya
v Ukrayini [Evaluation of the regional distribution of the
collective investment funds' financial services in Ukraine].
Ekonomika ta derzhava, Vol. 11, pp. 55-60. doi:
10.32702/2306-6806.2018.11.55 [in Ukrainian].
2. Didenko L. V., Vatoian A. M., Yeromina M. A.
(2018). Rol venchurnykh instytutiv spilnoho investuvannia
v zabezpechenni innovatsiinoho rozvytku Ukrainy [Role of
ventures collective investment institutions in providing
innovative development of Ukraine]. Ekonomika i
suspilstvo — Economy and Society, Vol. 19, pp. 143-151.
doi: https: //doi.org/ 10.32782/2524-0072/2018-19-22/ [in
Ukrainian].
3. Nosova Ye. A., Mohhe D. B. (2017). Suchasnyy
stan ta osoblyvosti funktsionuvannya venchurnykh investytsiynykh fondiv v Ukrayini [Current state and features of
venture investment funds in Ukraine]. Efektyvna ekonomika, Vol. 3. Retrieved from http://www.economy.nayka.
com.ua/?op=1&z=5491 [in Ukrainian].
4. Zemlyankin A. I., Il'ina G. A. (2005). Venchurnoye investirovaniye kak faktor aktivizatsii innovatsionnoy
deyatel'nosti [Venture investment as a factor in enhancing
innovation]. Econ. promisl., 5(31), рр. 87-93. Retrieved
from http://pdfs.semanticscholar.org [in Russian].
5. Kocheshkova I. M., Trushkina N. V. (2016).
Tendentsii rozvytku venchurnoho investuvannia v Ukraini
[Trends in the Development of Venture Capital Investment
in Ukraine]. Ekonomichnyi visnyk Donbasu — Economic
Herald of the Donbas, Vol. 2(44), pp. 129-135 [in
Ukrainian].
6. Supreme Council of Ukraine (2020). Pro vnesennia
zmin do deiakykh zakonodavchykh aktiv Ukrainy shchodo
sproshchennia zaluchennia investytsii ta zaprovadzhennia
novykh finansovykh instrumentiv: Zakon Ukrainy vid
19.06.2020 r. № 738-IX [On amendments to some
legislative acts of Ukraine to simplify the attraction of investments and the introduction of new financial instruments. The draft law of Ukraine of 19.06.2020. № 738-IX].
Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/73820#Text [in Ukrainian].
7. Ukraina pidnialasia v reitynhu innovatsiinykh krain
svitu [Ukraine has risen in the ranking of innovative
countries in the world]. Retrieved from http: //irtafax.
com.ua/news/2020/09/2020-09-03-15.html [in Ukrainian].
8. Global Innovation Index (2018). Retrieved from
https://www.wipo.int/-edocs/pubdocs/en/wipo_pub_ gii_
2018.pdf.
9. Gompers P., Gornall W., Kaplan S. N. and
Strebulaev I. A. (2020). Venture Capitalists and COVID19. NBER Working Paper. 27824. September. Retrieved
from http://www.nber.org/papers/w27824.
10. Investytsii v ukrainski startapy u 2019: ohliad
ukrayinskoho venchurnoho ta pryvatnoho kapitalu

[Investing in Ukrainian startups in 2019: a review of].
Ukrainian Venture and Private Capital Association.
Retrieved from http://uvca.eu/ua/news/investments-intoukrainian-startups-in-2019-overview [in Ukrainian].
11. Shcho ochikuie Ukrainska asotsiatsiia venchurnoho ta pryvatnoho kapitalu vid novoho Prezydenta
Volodymyra Zelenskoho ta yoho komandy [What the
Ukrainian Venture and Private Equity Association expects
from the new President Volodymyr Zelensky and his team].
Ukrainian Venture and Private Capital Association.
Retrieved from http://uvca.eu/ua/news/what-uvca-awaitsfrom-the-new-president-v-zelensky [in Ukrainian].
12. Analitychnyi ohliad diialnosti industrii upravlinnia
aktyvamy v Ukraini. Instytuty spilnoho investuvannia 4-y
kvartal 2019 roku ta 2019 rik [Analytical review of the asset
management industry in Ukraine. Mutual investment
institutions 4th quarter of 2019 and 2019]. Ukrainian
Association of Investment Business. www.uaib.com.ua.
Retrieved from https://www.uaib.com.ua [in Ukrainian].
13. Kompanii z upravlinnia aktyvamy [Asset management companies]. Ukrainian Association of Investment
Business. www.uaib.com.ua. Retrieved from https://www.
uaib. com.ua/companyandfunds/amc [in Ukrainian].
14. Venture monitor. National Venture Capital
Association. Retrieved from https://nvca.org/wpcontent/
uploads/2020/01/Q4_2019_PitchBook_NVCA_Venture_
Monitor.pdf [in Ukrainian].
15. Lyakh I. I. (2015). Rol mekhanizmu venchurnoho finansuvannia v pidtrymtsi natsionalnoi innovatsiinoi
systemy Ukrainy [The role of the venture financing
mechanism in supporting the national innovation system of
Ukraine. Strategic priorities]. Stratehichni priorytety, Vol. 4,
рр. 66-72 [in Ukrainian].
16. Cabinet of Ministers of Ukraine (2006). On the
results of socio-economic development of Ukraine in 2005
and measures to improve the economic situation. Official
Gazette of Ukraine, Vol. 11, Art. 711 [in Ukrainian].
17. Krok na shliakhu do stvorennia Fondu Fondiv v
Ukraini [A step towards the creation of the Fund of Funds
in Ukraine]. Retrieved from http://uvca.eu/ua/news/
another-step-taken-to-create-fund-of-funds-in-ukraine [in
Ukrainian].
18. Bornyakov A. Rost VVP 40% – eto predel? [GDP
growth of 40% is the limit?]. Retrieved from https://nv.ua/
opinion/venchurnye-fondy-v-ukraine-kak-privlech-investi
cii-novosti-ukrainy-50058476.html [in Russian].
19. Pidorycheva I. Yu. (2020). Innovation ecosystem
of Pridneprovsky economic region: actors, their quality and
completeness [ Innovative ecosystem of Prydniprovsky
economic district: actors, their quality and completeness].
Visnyk ekonomichnoi nauky Ukrainy, Vol. 1 (38), рр. 116130. doi: https://doi.org/10.37405/1729-7206.2020.1(38).
116-130 [in Ukrainian].
Стаття надійшла до редакції 08.09.2019

Формат цитування:
Лях І. І. Можливості венчурного фінансування в умовах інтеграції України до європейського інноваційного
простору. Вісник економічної науки України. 2020. № 2 (39). С. 75-79. doi: https://doi.org/10.37405/17297206.2020.2(39).75-79
Lyakh I. I. (2020). Possibilities for Venture Financing under the Integration of Ukraine into the European Innovation Space. Visnyk ekonomichnoi nauky Ukrainy, 2 (39), рр. 75-79. doi: https://doi.org/10.37405/1729-7206.2020.2(39).7579

2020/№2

79

НОВІКОВА О. Ф., ЛОГАЧОВА Л. М., КРАСУЛІНА Я. Є.

УПРАВЛІННЯ ЛЮДСЬКИМ КАПІТАЛОМ І МЕНЕДЖМЕНТ ПЕРСОНАЛУ
УДК 364:004

DOI: https://doi.org/10.37405/1729-7206.2020.2(39).80-88

Ольга Федорівна Новікова
д-р екон. наук, проф.
ORCID 0000-0002-8263-1054,

Людмила Миколаївна Логачова
канд. екон. наук
ORCID 0000-0002-7211-8265,

Яніна Євгенівна Красуліна,
Інститут економіки промисловості НАН України, м. Київ

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ
СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УМОВАХ ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ
Постановка проблеми. Цифровізація трансформує
суспільства і економіки у всьому світі в безпрецедентних масштабах і темпах. Слідом за автоматизацією
і цифровізацією з'явилися нові форми зайнятості в
різних професіях і секторах, таких як економіка цифрових платформ. З появою нових форм зайнятості існуючі системи соціального захисту не спрацьовують,
вони повинні адаптуватися до нових умов, особливостей та реалій і відповідати потребам страхування
ризиків та небезпек, реалізації прав людини на інноваційні форми соціального забезпечення.
Головним ризиком цифрової трансформації економіки на початковому її етапі є неминуче зростання
рівня безробіття, наслідком чого є зниження або
втрата доходу, що постає серйозним викликом для системи соціального захисту. Тривалі за часом та масштабні за обсягом недоотримані внески в систему соціального страхування за цих та інших причин суттєво
послаблять дієвість фінансових механізмів соціального
забезпечення.
В останні два десятиліття відбулись суттєві зміни
в функціонуванні системи соціального страхування,
які обумовили значне послаблення його дієвості, а
саме:
— соціально-трудові відносини між найманими
працівниками і роботодавцями при швидкому розповсюдженні нових форм зайнятості не отримали законодавчого закріплення;
— відбулося все більш широке застосування гнучких і неповних форм зайнятості, зниження частки
найманих працівників, зайнятих на постійній основі,
в загальній чисельності працездатного населення;
— підвищилася питома вага неформально зайнятих (21,6% до усього зайнятого населення у віці 1570 років у 2018 р.) та занятих на підприємствах неформальному секторі (14,6% до усіх зайнятих на підприємствах) [1, с. 100];
— зросла кількість працівників, які залучені до
дистанційної форми зайнятості без гарантій соціального страхування.
Розгортання зазначених тенденцій неповної, часткової, неформальної, дистанційної зайнятості обумовлює зменшення частки застрахованих працівників, що
призводить до скорочення можливостей і обсягів внесення страхових коштів, які повинні використовува-
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тись на покриття соціальних ризиків через систему соціального страхування.
Актуальним постає пошук механізмів, завдяки
яким системи соціального захисту можуть адаптуватися до мінливих форм зайнятості, щоб забезпечити
повне й ефективне охоплення працівників у всіх формах зайнятості, в тому числі в «нових» формах зайнятості.
Метою статті є визначення основних проблем та
перспективних напрямів розвитку системи соціального страхування як дієвого механізму протидії соціальним ризикам цифрової економіки.
Аналіз актуальних досліджень і публікацій. Тенденції розвитку цифрової економіки, зв'язок процесів
цифрової трансформації економіки з розвитком бізнес-моделей, які використовують цифрові платформи,
можливості розвитку цифрової економіки в Україні,
які пов’язані з розширенням використання цифрових
платформ, викладено у монографії В. І. Ляшенка та
О. С. Вишневського [2].
Особливостям сучасних інформаційно-комунікаційних технологій та їх ролі у розвитку цифрової економіки, впливу процесів цифровізації на результати
економічної діяльності, присвячено колективну монографію за редакцією В. П. Вишневського та С. І. Князева [3].
Трансформація соціально-трудових відносин в
цифровій економіці достатньо активно висвітлюється
вітчизняними та зарубіжними дослідниками. Проблемам розвитку ринку праці, появі нових форм зайнятості присвячено публікації відомих вчених, таких як
О. О. Герасименко, А. М. Колот [4; 5], О. Ф. Новікова
[6] та інші. Національну специфіку структурних зрушень у зайнятості, їх відповідність світовим тенденціям та рівню економічного розвитку країни досліджувала І. М. Новак [7; 8].
Наростання соціальних ризиків у сфері соціально-трудових відносин у процесі становлення цифрової
економіки відзначають у своїх роботах такі дослідники
як Л. Г. Стожок [9, с. 285-287], О. Ф. Новікова [10,
с. 1-10], О. О. Хандій, Л. Л. Шамілева [11, с. 181-188]
та ін.
Чинники формування соціально-економічних
ризиків у системі соціально-трудових відносин за умови цифровізації економіки досліджують О. О. Хандій
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НОВІКОВА О. Ф., ЛОГАЧОВА Л. М., КРАСУЛІНА Я. Є.
та Л. Л. Шамілева [11]. Вони обґрунтовують, що ризики втрати роботи і основних джерел життєзабезпечення, втрати можливості соціального захисту та соціального забезпечення належать до найбільш вагомих
і вірогідних соціально-економічних ризиків цифрової
економіки.
Соціально-економічні проблеми, які виникають у
соціально-трудовій сфері, обумовлюють поглиблення
соціальної поляризації в суспільстві, зменшують чисельність середнього класу, що одночасно супроводжується блокуванням соціальних ліфтів і регресивною соціальною мобільністю, поширенням процесів
прекарізації та зниженням соціального захисту працюючих. Дослідження процесів, які пов’язані з поширенням прекарізації економічно активного населення відстежуються міжнародною організацією праці [12],
а також російськими вченими Л. В. Логіновою [13],
О. І. Шкаратаном [14], А. В. Кученковою [15] та ін.
Найбільш повна система ознак прекаріата представлена О. І. Шкаратаном, В. В. Карачаровським,
О. М. Гасюковою, які на підставі емпіричного аналізу
обґрунтували теоретичні підходи його виникнення та
становлення. До числа ознак прекаріату вони включили такі: (1) нестабільність зайнятості або відсутність
гарантій зайнятості; (2) нестабільність змісту праці;
(3) нестабільність середньомісячної заробітної плати
та доходу («варіювання доходу від мінімального рівня,
характерного для культури бідності, до медіанного
рівня в певній територіальній спільноті»); (4) відсутність «подушки безпеки» (майно, нерухомість, фінансові активи та ін.); (5) реципрокні обміни і взаємодопомога; (6) низька позиція у владній ієрархії суспільства і компанії / організації; (7) стиль життя і самоідентифікації людини, що дестабілізують становище
працівника на ринку праці і в суспільстві; (8) тривале
перебування в умовах нестабільності (від 5 і більше років) [14, с. 101-102].
У роботі А. В. Кученкової [15] розглядаються три
приклади вимірювання прекарізації зайнятості на індивідуальному рівні, які набули поширення у західній
літературі та практиці, і можуть виступати як різні
шкали або індекси прекарізації. Шість індексів за шкалою прекарізації зайнятості EPRES (Employment Precariousness Scale), об'єднуються в єдиний інтегральний
показник прекарізації, на основі значень якого виділяються три категорії працівників: без проявів прекарізації, з низьким-середнім і з високим рівнем прекарізації.
Розробники індексу Employment Precarity Index
наголошують, що прекарізація визначається не тільки
через зайнятість, а й в умовах трудової діяльності: відсутність соціальних гарантій, непостійність робочих
годин, відсутність впевненості в можливості продовжувати роботу у роботодавця ще мінімум протягом
року. Відсутність показників соціальної захищеності
(наявність соціальних благ і гарантій, залученість до
систем соціального страхування) в анкетах для оцінки
індикаторів и побудови індексів свідчить про недостатнє науково-методичне забезпечення проблеми соціального захисту не тільки прекаріату, а й взагалі працюючих в умовах трансформації соціально-трудових
відносин.
Міждисциплінарній темі цифрової економіки та
соціального забезпечення присвячено Спеціальний
випуск Міжнародної асоціації соціального забезпе-
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чення (вересень 2019 р.). Окремі статті, у яких висвітлюється ця проблема, пропонують ряд різних точок
зору на зміну глобальній зайнятості та гідних робочих
місць у найближче десятиріччя. Ряд статей присвячено
забезпеченню соціального захисту працівників цифрових платформ, регулюванню охорони праці в економіці онлайн-платформи [16].
Перехід економіки з індустріальної стадії розвитку в постіндустріальну обумовлює зміну відносин
між працівниками і роботодавцями. На це звертають
увагу як МОП, так і в середовищі наукових дослідників з трудового права, економіки та соціології праці.
Все частіше піднімаються та ставляться питання про
те, як саме зміниться регламентація відносин у сфері
праці в XXI столітті. Цьому питанню присвячено доповідь генерального директора Міжнародного бюро
праці 2015 г. «Майбутнє сфери праці» [17], доповідь
Глобальної комісії з питань майбутнього сфери праці
(вийшла на початку 2019 р.) [18], а також значна кількість наукових публікацій. У межах Європейського
Союзу в теперішний час обговорюється прийняття нової великої рамкової Директиви ЄС, пов'язаної з впливом інформаційних технологій на ринок праці та з
трансформацією трудових відносин, під робочою
назвою «Про прозорі і передбачувані умови праці в
Європейському Союзі» [19].
Доповідь «Працювати заради кращого майбутнього» актуальна насамперед постановкою питання
про перспективи розвитку сфери праці і необхідності
нових форматів співробітництва та соціального діалогу
суб'єктів соціально-трудової сфери. У зв'язку з цим
цілком обґрунтований акцент МОП на трьох ключових «точках зростання»: розвиток людського потенціалу в широкому сенсі; модернізація інститутів праці,
здатних забезпечити захист від зростаючих соціальних
ризиків, економічну стабільність і рівність; забезпечення гідної і стабільної зайнятості, формування правил і стимулів з метою узгодження економічної і соціальної політики і ділової практики [18, с. 11-15].
У доповіді «Працювати заради кращого майбутнього» наголошується на необхідності розробки міжнародної системи регулювання платформ цифрової
праці, яка закріпить певні мінімальні права працівників і зобов'яже їх (і їх клієнтів) дотримуватися певних
мінімальних прав і заходів захисту.
Невирішені раніше проблеми. Правова регламентація цифрового розвитку в Україні вже має тривалий
термін дії, але її використання в практиці управління
термінологічного та категоріального апарату вводилось до інформаційного суспільства, запровадження та
використання Internet та комп’ютерної грамотності.
Певним здобутком України була прийнята у 2018 р.
Концепція розвитку цифрової економіки та суспільства України на 2018-2020 рр. (схвалена розпорядженням КМУ від 17.01.2018 р. № 67-р) [20], яка визначила
і конкретизувала правові та організаційно-управлінські засади розвитку цифрової економіки та суспільства. Визначені в Концепції цілі цифрового розвитку
були орієнтовані на економічне зростання, конкурентоспроможність, цифрову модернізацію промисловості, цифрову індустрію та цифрове підприємництво, а
також на модернізацію освіти на потреби цифрової
економіки. Концепція не містила положень щодо
трансформації у сфері праці та зайнятості, соціального
страхування та соціального захисту, подолання нерівності тощо. Не торкалася Концепція і нових форм та
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механізмів оподаткування при цифровому розвитку.
Взагалі адресного піклування про людину праці, її
особисту безпеку та запобігання ризиків при їх настанні у процесі праці шкоди здоров’ю, втрати роботи
та доходу тощо в цьому правовому документі не передбачено. Перш за все це обумовлює соціальну незахищеність вітчизняної робочої сили під час роботи, у
випадках реалізації виробничих ризиків та відшкодування заподіяної шкоди. Одночасно це є перешкодою
для входження на світові ринки праці, які вимагають
від держав додержання певних конвенцій, рекомендацій, стандартів.
Аналіз наукових публікацій дозволяє констатувати, що серед дослідників поки не сформувалося цілісне розуміння концепції регулювання інноваційних
форм соціально-трудових відносин в умовах цифровізації.
Невирішеним та позбавленим наукового обґрунтування залишається питання соціального захисту тих
категорій економічно активного населення, які залучені до трудової діяльності не за наймом. Впровадження нової цифрової індустрії супроводжується
появою нових форм зайнятості, на які не поширюється соціальне страхування. Потребують дослідження
проблеми трансформації механізмів та інструментарію
соціального страхування для різних видів зайнятості в
цифровій економіці.
Виклад основного матеріалу. На етапі індустріалізації, який кардинально змінив роль найманої праці
і всього комплексу соціально-трудових відносин, виникла потреба у принципово новій формі соціального
захисту, базисними принципами якої є особиста відповідальність, соціальна справедливість і солідарна
взаємодопомога. Найбільш ефективними їх формами
стали інститути обов'язкового соціального страхування, які дозволяли досить ефективно забезпечувати
соціальний захист працівників, підтримуючи тим самим безперервність процесу відтворення робочої сили.
Базовий в організації соціального захисту принцип особистої відповідальності був доповнений принципом солідарної взаємодопомоги працівників (між
собою) і принципом солідарної відповідальності роботодавців за соціальний захист найманих ними працівників.
На цих принципах були створені механізми великомасштабного резервування значних за обсягом фінансових ресурсів, призначення яких полягало в компенсації наслідків масових соціальних ризиків, а фінансове навантаження розподіляється між трьома суб'єктами — роботодавцями, працівниками та державою. Фінансовий потенціал соціального страхування
забезпечував прийнятний рівень захисту працівників
і тим самим дозволяв вирішувати завдання індустріалізації в сфері соціально-трудових відносин.
Економічними передумовами виникнення інститутів обов'язкового соціального страхування виступають постійний характер трудової діяльності, зростаюча
складність праці і зростання кваліфікації працівників,
величезні масштаби випуску продукції. Масовість виробництва забезпечувалася, в тому числі, і безперервністю процесу відтворення робочої сили. Склалися принципово нові економічні, організаційні та
праві механізми, які дозволяли, з одного боку, виробляти накопичення значних за обсягом фінансових ресурсів, з іншого — реалізовувати застрахованим пра-
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цівникам пенсійні та інші страхові права протягом
тривалих періодів часу.
Основним результатом індустріального періоду в
соціально-трудових відносинах є формування суспільства найманої праці, яке в нових умовах, на постіндустріальному етапі, починає істотно змінюватися.
За влучним визначенням В. Д. Роїка суспільство найманої праці, як і раніше, не стає ні однорідним, ні
мирним, але його антагонізми іншого типу [21]. Відбувається боротьба не між підприємцями та найманими працівниками, а всередині самої найманої праці:
боротьба за робочі місця і посади розгортається в процесі дедалі більшого поділу праці в світовому масштабі, за більш високе статусне положення в соціальній
ієрархії постіндустріального суспільства, яке все більш
атомізується. Політика експорту виробництва в країни
з більш дешевою робочою силою, якою керуються великі корпорації, приводить до великих змін в перерозподілі джерел робочих місць [21, с. 81].
На думку автора книги «Четверта промислова революція» К. Шваба необхідно привернути увагу до
питань щодо всеосяжності та швидкості розвитку четвертої технологічної революції та її наслідків. Зокрема,
він зазначає, що новий технологічний прорив у життєдіяльності сучасного суспільства зумовлює необхідність формування у людини нових світоглядних настанов. Разом з тим, К. Шваб підкреслює, що з широкої
соціальної точки зору одним з найбільш значних (і
найбільш помітних) ефектів переходу до цифрових
технологій стала поява суспільства, сконцентрованого
на собі, заснованого на індивідуалізації та появі нових
форм причетності і співіснування спільнот. Як наголошує у своїй роботі К. Шваб [22], на відміну від того,
як це було в минулому, уявлення про належність до
спільноти сьогодні більш визначаються особистими
проєктами та індивідуальними цінностями та інтересами, а не просторовими міркуваннями (співтовариство в певній місцевості), роботою і сімейними відносинами.
Як зазначає І. М. Новак, у процесі трансформації
стандартної зайнятості в нестандартні та нестабільні
форми відбувається відмова від колективного на користь індивідуального, з сфери трудових відносин
практично виключається частина економічно активного населення, зайнята в неформальному секторі,
існують тіньова зайнятість і приховані трудові відносини [8, с. 93]. Також у цій роботі наголошується на
тому, що для держави й суспільства найбільш важливими є ризики, пов’язані з ускладненням ідентифікації роботодавця й визначенням статусу зайнятості працівників, від яких залежать способи сплати податків та
внесків. Саме вони призводять до формування небезпечних умов життєдіяльності, загроз для безпеки і здоров’я третіх осіб (зокрема, внаслідок понаднормової
роботи), а також фінансових втрат бюджетів і системи
загальнообов’язкового державного соціального страхування [8, с. 97].
Посилення зазначених тенденцій обумовлює зростання актуальності перегляду основних положень системи соціального захисту, зокрема таких, як традиційна концепція соціальних прав; солідарний принцип соціального страхування; ефективність системи
перерозподілу; перелік нужденних категорій; ідеологія
соціальної допомоги; роль держави у виконанні соціальних функцій суспільства. Це потребує усвідом-
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лення необхідності перегляду принципів, функцій, механізмів соціального захисту, умов функціонування інститутів соціального страхування.
Доповідь Міжнародної асоціації соціального забезпечення (МАСЗ) «10 глобальних викликів перед соціальним забезпеченням — Європа» [23] показує, що
соціальне забезпечення в країнах регіону стикається з
викликами в демографічній сфері, на ринках праці та
в сфері технологій. В числі цих викликів такі:
1. Ліквідація прогалин в охопленні соціальним
забезпеченням.
2. Охорона здоров'я та довготривалий догляд.
3. Технологічний розвиток.
4. Зростаючі очікування населення.
5. Старіння населення.
6. Ринки праці та цифрова економіка.
7. Зайнятість молодих працівників.
8. Нерівність протягом життя людини.
9. Нові ризики, катаклізми і екстремальні події.
10. Захист трудових мігрантів.
Поширення процесів міжнародної трудової міграції, розповсюдження дистанційних форм працевлаштування, нові форми зайнятості в економіці цифрових
платформ в глобалізаційному контексті підвищують
значимість міжнародних домовленостей та правових
міждержавних документів у сфері трудових відносин.
Кожна людина як член суспільства має право на
соціальний захист. Ефективні системи соціального забезпечення є потужними інструментами надання гарантованого доходу, запобігання бідності та нерівності, а також інструментом сприяння соціальній інтегрованості та гідності. Як важлива інвестиція у добробут працівників та населення в цілому, соціальне забезпечення підвищує продуктивність, зайнятість та
підтримує сталий економічний розвиток, таким чином
сприяє справедливій глобалізації із гідними стандартами життя для всіх.
Розуміння соціального ризику як такого, що
об'єктивно виникає і визнається суспільством соціально поважними обставинами, що викликає необхідність підтримки громадянина з боку суспільства, доцільно узгоджувати з міжнародно-правовими документами в галузі прав людини.
Право на соціальне забезпечення є основоположним правом людини, і кожній людині незалежно
від того, де вона живе, має бути гарантовано мінімальний рівень базового соціального захисту. Відповідні гарантії передбачені саме в Конвенції МОП
№ 102 про мінімальні норми соціального забезпечення
[24].
Конвенція Міжнародної організації праці № 102
«Про мінімальні норми соціального забезпечення» є
міжнародно-правовим актом, своєрідним інструментом, що визначає та встановлює міжнародні стандарти
в соціальній сфері для вітчизняного законодавства з
питань соціального захисту населення. При цьому слід
зазначити, що окремі особливості розвитку України не
дають змогу автоматично перенести загальновизнані
міжнародні акти з соціального захисту населення в національне законодавство, оскільки останні розраховані переважно на країни з розвиненою ринковою
економікою.
Значення конвенцій і рекомендацій МОП у правовому регулюванні соціального забезпечення в міжнародному та внутрішньодержавному масштабі доцільно оцінювати з позицій інтеграції у розвинене
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міжнародне середовище. По-перше, у них містяться
соціальні стандарти, рівню яких має відповідати законодавство всіх країн, які ратифікували відповідну конвенцію. По-друге, конвенції та рекомендації МОП
сприяють уніфікації (інтернаціоналізації) законодавства про соціальне забезпечення. Конвенцію МОП
№ 102 «Про мінімальні норми соціального забезпечення» можна віднести до категорії актів універсального значення. Цей документ містить основні норми
про види, розміри й умови надання соціального забезпечення. Україна приєдналася до Конвенції у 2016 р.
і з набранням законної сили Конвенцією створилися
передумови для приєднання України до Європейського кодексу соціального забезпечення в цілому.
Підписання Україною Європейського кодексу соціального забезпечення, який є орієнтиром європейської моделі соціального забезпечення, заснованої
на соціальній справедливості, відбулося у листопаді
2016 р. З підписанням цього Кодексу зроблено важливий крок до адаптації національного законодавства до
європейських стандартів, визначених багатосторонніми міжнародними інструментами Ради Європи у соціальній сфері.
Конвенція МОП 1982 р. №157 «Про встановлення міжнародної системи збереження прав у галузі соціального забезпечення» [25], нагадуючи принципи,
закріплені у Конвенції 1962 р. № 118 про рівноправність у галузі соціального забезпечення, які стосуються не тільки рівності ставлення, а й збереження
набутих прав у всіх галузях соціального забезпечення,
поширюється на всі загальні й спеціальні системи соціального забезпечення, як обумовлені, так і необумовлені сплачуванням внесків, а також на системи, пов'язані з обов'язками, покладеними законодавством на
підприємства, стосовно будь-якої галузі соціального
забезпечення.
Галузі соціального забезпечення охоплюють принаймні види допомоги по інвалідності, старості, у разі
втрати годувальника та в разі трудового каліцтва і професійного захворювання, зокрема допомогу у зв'язку
зі смертю, медичне обслуговування, види допомоги на
випадок хвороби, материнству і у разі трудового каліцтва і професійного захворювання.
Категорії осіб, до яких застосовуються положення Конвенції, належать працівники, які працюють
за наймом, охоплюючи, у разі потреби, працівників
прикордонних районів і сезонних працівників, а також
члени їхніх родин і членів тих родин, що втратили годувальника.
Система збереження набутих прав, у відповідності до положень цієї Конвенції, передбачає необхідність підсумовування періодів страхування, роботи за
наймом, професійної діяльності чи проживання, нагромаджених на підставі законодавства відповідних
членів Організації.
Соціально-економічні проблеми, які супроводжують зміни на ринку праці у зв’язку з цифровізацією
економіки, часто характеризуються як загроза зростаючої нестабільності. Метою глобальної політики залишається забезпечення стабільного та адекватного соціального захисту для всіх.
Саме тому збереження прав на соціальне забезпечення не тільки має важливе значення для працівників
та членів їхніх сімей, але й безперечно сприяє вільному руху робочої сили в межах та за межі економічних зон, вільному вибору форми працевлаштування,
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забезпечуючи таким чином належне функціонування
інтегрованих ринків праці.
Удосконалення координації соціального забезпечення шляхом укладання дво- і багатосторонніх угод
та ратифікації відповідних міжнародних конвенцій має
бути в числі пріоритетів трансформації соціально-трудових відносин у процесі цифровізації та глобалізації
ринку праці. Для визначення перспектив соціального
страхування в умовах цифрового розвитку в Україні
доцільно науково обґрунтувати та зважити позитивні
сторони чинної системи, які рекомендовані Бюро
МОП для країн Центральної та Східної Європи для
поширення гідної праці.
У рамках кожної галузі соціального забезпечення
є різні види систем, які відрізняються за методами фінансування, статусом органу, що її адмініструє (державний або приватний), за способами виплати допомог у грошовій формі (періодичні чи одноразові), за
ступенем залежності розміру допомоги від рівня попередніх заробітків або поточного доходу.
У рекомендаціях МОП для України розкривається зміст та переваги таких видів системи соціального забезпечення, як: соціальне страхування, всезагальний доступ, фонди страхових накопичень, індивідуальні приватні рахунки, покладення обов’язків на
підприємства, соціальна допомога [26, с. 19-21].
Соціальне страхування — найбільш поширений
вид соціального забезпечення, включає системи, що
базуються на критерії зайнятості, які адмініструє держава і які фінансуються в першу чергу за рахунок
внесків, що їх сплачують працівники і роботодавці.
Всезагальний доступ забезпечується системами,
які фінансуються за рахунок надходжень до державного бюджету. Допомога надається всьому населенню,
тобто особам, які задовольняють вимоги, визначені в
рамках системи (наприклад, мінімальний вік, мінімальний період проживання в країні та ін.). Допомога
у грошовій формі в рамках системи всезагального доступу зазвичай має фіксований розмір, який не залежить від розміру попередніх доходів.
Фонди страхових накопичень — це системи
обов’язкових колективних накопичень, якими управляє держава і які фінансуються за рахунок внесків працівників і/або роботодавців, а також за рахунок доходів на інвестиції, що їх робить фонд. Внески, які робить член фонду або які робляться від його імені, накопичуються на рахунку такого члена фонду, на них
також нараховується частка доходів на інвестиції, пропорційна до суми сплачених внесків, що знаходяться
на рахунку.
Індивідуальні приватні рахунки — це системи пенсійних заощаджень, які схожі на фонди страхових накопичень у тому сенсі, що вони фінансуються за рахунок внесків працівників і/або роботодавців, і ці внески зараховуються на рахунки працівників. На рахунки
також зараховуються доходи від інвестицій на попередні внески. На відміну від фонду страхових накопичень,
системи індивідуальних рахунків адмініструються приватними структурами, але регулювання і контроль за
їхньою діяльністю здійснюють державні структури,
і учасник такої системи має можливість вибирати компанію, яка інвестуватиме кошти на його рахунок. Зазвичай у таких системах передбачені певні податкові
пільги.
Системи, в яких покладаються обов’язки на підприємства — це системи, в рамках яких кожен робото-

84

давець зобов’язаний забезпечувати допомогу або послуги найманим працівникам при настанні подій, що
обумовлюють виплату допомоги, наприклад, при припиненні трудових відносин у випадку трудового каліцтва або професійного захворювання. На відміну від
систем соціального страхування, в яких ризики розподілені між усіма задіяними роботодавцями, в системах,
у яких обов’язки покладаються на підприємства, індивідуальні роботодавці несуть повну відповідальність.
Вони можуть купувати страхові поліси, щоб забезпечити покриття своєї відповідальності.
Системи соціальної допомоги — це системи, в рамках яких надається допомога, що призначається за
критерієм рівня доходу одержувача або сім’ї (тобто
вона виплачується особам, що живуть за межею бідності), або в рамках яких використовується подібна
форма адресності, наприклад, коли цільовою групою
є особи, що пройшли опосередковану перевірку на
нужденність.
Угоди, які укладаються з метою координації соціального забезпечення, можуть включати будь-який
із шести видів систем, описаних вище. Починаючи з
ХХ століття і до теперішнього часу було укладено багато угод, які включають системи соціального страхування і системи всезагального доступу, а деякі угоди
включають системи, в яких обов’язки покладаються на
підприємства. Останніми роками зростає кількість
угод, які також включають системи приватних індивідуальних рахунків і системи соціальної допомоги. Разом з тим, до нашого часу не укладено жодної угоди
про соціальне забезпечення, яка б включала фонд
страхових накопичень [26, с. 22].
Розглянуті вище міжнародні документи у сфері
праці здебільшого стосуються працівників-мігрантів
і регулюють охоплення певних категорій працюючих
існуючими програмами соціального забезпечення, як
обумовленими сплатою страхових внесків, так і фінансованих в інший спосіб.
Цифровий розвиток обумовлює суттєві трансформації у трудовій сфері, що передбачає зміни у трудових відносинах щодо соціального захисту й загальнообов’язкового державного соціального страхування.
Ратифікація Україною Конвенції МОП № 102 [27] та
підписання європейського кодексу соціального забезпечення обумовило взаємозв’язок у системі державного регулювання трудових відносин та соціального
страхування. В чинній системі трудових відносин працівник і роботодавець мають статус застрахованої
особи та страхувальника при дії загальнообов’язкового
державного соціального страхування. У разі настання
нещасного випадку на виробництві, хвороби, інвалідності, безробіття тощо працівник отримує страхові виплати. Роботодавець як страхувальник є платником
єдиного страхового внеску.
Державне соціальне страхування на випадок безробіття дає право роботодавцю, який перебуває у тяжкому фінансовому стані отримувати пільги при сплаті
єдиного соціального внеску при створенні нових робочих місць, у тому числі для внутрішньо переміщених
осіб, а також отримувати дотації у зв’язку із частковою
зайнятістю працівників.
Для формування нової системи соціального забезпечення в умовах цифрового розвитку доцільно
зберегти та модифікувати переваги системи страхування, врахувати міжнародний досвід та адаптувати
його до умов України.
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Нові технології відкривають можливості для підвищення ефективності, продуктивності праці і навіть
для розвитку нових форм зайнятості. З іншого боку,
цифрова економіка і зростаюча автоматизація створюють проблеми з точки зору адекватного і сталого охоплення соціальним страхуванням. У міру розширення
використання нестандартних форм зайнятості це може
звужувати ефективний доступ до соціального забезпечення.
Проблеми соціального забезпечення працюючих
в цифровій економіці неможливо вирішувати ізольовано від інших проблем у сфері соціально-трудових
відносин. Існуючі системи соціального страхування
створювалися перш за все як інститути соціального захисту працюючих за наймом. Фінансову основу становили страхові внески, обсяг яких обумовлений рівнем
оплати праці, кількістю платників внесків. Глибока
трансформація ринків праці, викликана технологічними змінами і цифровою економікою, може обмежувати джерела надходжень до системи соціального забезпечення і тим самим впливати на її стійкість, що з
огляду на старіння населення та зростаючі потреби у
медичному обслуговуванні суттєво посилює тиск на
фінансову систему соціального забезпечення.
Висновки. Цифровий розвиток відбувається без
належного визнання трудових відносин, трудового договору, домовленості щодо оплати праці, мінімального
робочого часу та його регулювання, оплачуваної відпустки, відпустки по вагітності та пологах, соціального захисту тощо.
Працівники, які зайняті на умовах нестандартної
зайнятості зіштовхуються з відсутністю можливості реалізувати трудові права, відсутністю можливості брати
участь у системі соціального страхування від соціальних ризиків в трудовій сфері, і внаслідок цього, втрачають соціальні гарантії в сфері медичного обслуговування та пенсійного забезпечення.
Наймані працівники стали першою з усіх груп
економічно активного населення, щодо якої були
встановлені гарантії соціального забезпечення в сучасному значенні цього терміна. Цим пояснюється те, що
найбільш глибоку розробку отримали саме питання
соціального страхування як організаційної форми соціального забезпечення. Набагато менше уваги до
останнього часу приділялося проблемам соціального
забезпечення самозайнятих громадян (у тому числі в
порядку соціального страхування) і осіб, що володіють
спеціальними публічно-правовим статусом.
Цифрова економіка відкриває широкі можливості
для самостійної зайнятості, яка може здійснюватися в
різних формах, які припускають формалізацію правового статусу громадянина (тобто державну реєстрацію
та (або) ліцензування здійснюваних ним видів діяльності), так і не обумовлені такою. Дохід самозайнятих
громадян не є гарантованим. Вони здійснюють свою
діяльність на принципах свободи і несуть самостійну
відповідальність за страхування своїх ризиків. Соціальні ризики у таких категорій населення тісно пов'язані з іншими ризиками, властивими для відповідних
видів діяльності, наприклад підприємницьким ризиком, ризиком професійної відповідальності. Названі
ризики можуть взаємно посилювати один одного, що
передбачає необхідність створення для таких категорій
громадян механізмів захисту від соціальних ризиків
і облік зазначених обставин при виборі форми реалі-

2020/№2

зації права на працю. Нерозвиненість трудового законодавства України, неприйняття за роки незалежності
України правового документу у сфері праці вимагає
при його формуванні врахувати особливості трудових
і цифрових відносин у сполученні з вимогами соціального страхування і соціального захисту.
Реформування сучасної системи соціального
страхування, якій притаманні певні досягнення і прорахунки, залежатиме від концептуального бачення
шляхів та заходів, які здійснюються з цією метою.
Принципи і засади, на яких побудована сучасна система соціального страхування, потрібно розвинути з
урахуванням структурних зрушень в зайнятості населення, які неминуче відбудуться в процесі цифровізації економіки і суспільного життя.
Для цього в Україні необхідно:
до проєкту Закону України «Про працю» (або
Трудового кодексу), які знаходяться у стадії розробки,
включити окрему Главу «Державне соціальне страхування та соціальний захист»;
забезпечити правову визначеність збалансованості політики управління фондами загальнообов’язкового державного соціального страхування;
визначитися з видами та механізмами реалізації
соціальних гарантій, які забезпечуються соціальним
страхуванням;
вдосконалити фінансові механізми видів соціального страхування на підставі формування оптимального навантаження суб’єктів страхування, поєднанні
механізмів, що передбачають сплату внесків з іншими
практиками соціального захисту;
розробити механізми стимулювання самозайнятих в фінансуванні системи соціального страхування;
з урахуванням міжнародних правових документів
у сфері трудових відносин та європейської практики
поширити укладання дво- та багатосторонніх угод з
метою збереження прав у галузі соціального забезпечення, ратифікувати відповідну Конвенцію МОП.
Окремі локальні удосконалення системи соціального страхування можуть дати лише частково ефекту
та покращення ступеню захисту. Вочевидь назріла актуальність розробки Концепції реформування соціального забезпечення в умовах цифровізації України.
Вона має містити: мету, структуру, завдання та пріоритети інституту соціального страхування на короткота середньострокову перспективу; принципи та основні напрями за якими проводитиметься удосконалення системи соціального страхування; узгоджений
між суб’єктами правовідносин у системі соціального
страхування (державою, роботодавцями та робітниками) розподіл фінансової участі в формуванні фондів; модель національної системи соціального страхування з визначенням функцій окремих її інститутів.
Широке коло економічних, соціальних і політичних питань, які пов'язані з розробкою заходів, спрямованих на реформування системи соціального захисту в умовах цифровізації економіки та суспільного
життя вимагає подальших досліджень та науково-теоретичного обґрунтування з розробки практичних рекомендацій щодо трансформації базисних принципів
соціального захисту, пошуку ефективних соціальнострахових програм.
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ДОСВІД РОБОТИ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ
КАРАНТИННИХ ОБМЕЖЕНЬ: СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВІ АСПЕКТИ1
Постановка проблеми. Фінансово-економічна
криза та пандемія коронавірусу негативно вплинули
на трудову сферу, в системі соціально-економічних
відносин цей сегмент є найбільш вразливим та постраждалим. Світовий рівень масштабу кризи об’єднав
країни в пошуках правових соціально відповідальних
рішень в соціально-трудовій сфері. Бюро Міжнародної
організації праці з діяльності роботодавців підготувало
посібник з управління робочими місцями для організацій роботодавців по всьому світу в умовах пандемії
COVID-19 [1]. Відповідно до рекомендацій роботодавцям у разі неможливості збереження нормального режиму роботи або введення віддаленої роботи пропонуються різні форми прихованого безробіття, які
дозволяють «тимчасово звільняти працівників», до них
віднесено переведення працівників до інших структур
бізнесу, скорочення кількості робочих годин або днів,
заохочення працівників взяти нараховану оплачувану
відпустку або альтернативну відпустку (неоплачувану,
оплачувану на половину, відпустку наперед тощо).
Національне законодавство не дозволяє тимчасово офіційно скорочувати персонал за форс-мажорних обставин до моменту відновлення стабільної діяльності підприємств, що дозволено, наприклад, австралійським законодавством. Всі норми трудового законодавства мають бути дотримані при скороченні персоналу, при запровадженні дистанційної роботи чи
призупиненні роботи — простої. Прийняті кадрові рішення українських роботодавців під час карантинних
обмежень, пов’язаних з коронавірусною хворобою, на
рівні підприємства вплинули на фонд робочого часу,
фонд заробітної плати, чисельність персоналу, на рівні
держави — відбулись зміни рівня зайнятості та безробіття, рівня доходів, прояву та інтенсивності соціально-економічних ризиків.
Аналіз публікацій за визначеною темою. Заходи з
попередження поширення коронавірусної хвороби,
прийняті Урядом України, вплинули на всі сфери економіки та життя кожного громадянина країни, особливо ті, що пов’язані з обмеженнями руху транспортних засобів та новими правилами перевезення населення, забороною проведення масових заходів і роботи соціальних, культурних, розважальних, спортивних, релігійних центрів, закладів, установ. Відповідно
відбулись зміни в різних галузях економіки, на ринку
праці, що привернуло увагу експертів та науковців

у правовій, соціально-економічній та психологічній
сферах. Питання забезпечення необхідних умов та оплати праці при дистанційній роботі, охорони праці під
час пандемії коронавірусу COVID-19 та регулювання
трудових відносин, розкриті в роботах [1-3], стали інструкцією з виживання для багатьох роботодавців країни. Зміни на ринку праці, обґрунтовані в дослідженнях [2; 4-7], дозволяють стверджувати про тектонічні
зрушення на ринку робочої сили, які мають не тільки
негативний, але і позитивний вплив на економіку.
Підвищена увага в окремих роботах [8; 9 та ін.] приділяється гендерним питанням в умовах карантинних
обмежень, зокрема, припинення роботи дитячих садків, впровадження дистанційної форми навчання унеможливлює роботу багатьох жінок з дітьми молодшого
дошкільного віку та шкільного віку, які навчаються в
початковій школі. Фінансово-економічна криза посилена коронакризою підвищують нестабільність в економіці та призводять до нездійснення прогнозів, неможливості реалізації запланованих заходів чи їх
низької ефективності. В таких умовах вкрай актуальним стає вивчення досвіду роботи працюючих підприємств та впливу їх кадрових рішень на ситуацію на національному ринку праці.
Метою статті є дослідження соціально-трудових
аспектів діяльності вітчизняних підприємств в умовах
дії карантинних обмежень під час пандемії коронавірусу COVID-19.
Виклад основного матеріалу статті. Запровадження
весною 2020 р. жорстких карантинних заходів Урядом
України вимагало прийняття термінових тимчасових
антикризових рішень на підприємствах в умовах високої невизначеності та відсутності законодавчої підтримки роботодавців на початку карантинного періоду. Зниження доходів підприємств, в окремих галузях
неможливість продовження діяльності чи значне її обмеження передбачали реалізацію кадрових рішень,
спрямованих на мінімізацію витрат на персонал, і в
першу чергу, фонду оплати праці. Ці рішення включали оголошення простою та відповідної оплати у
розмірі двох третин тарифної ставки встановленого
працівникові розряду, переведення на іншу роботу під
час простою, зниження доплат, надбавок, преміальних
виплат, переведення на неповний робочий час, використання передбачених законодавством відпусток.
Встановлення неповного робочого часу чи істотні

1
Дослідження виконано в рамках проєкту «Подолання соціально-економічних ризиків та небезпек у сфері праці
та зайнятості України в умовах впливу пандемії COVID-19» (2020.01/0253).

2020/№2

89

ХАНДІЙ О. О., ШАМІЛЕВА Л. Л.
зміни в умовах та оплаті праці, скорочення штату працівників відповідно до норм трудового законодавства
вимагають персонального попередження не пізніше,
ніж за 2 місяці, що гарантувало тим, у кого офіційно
оформлені трудові відносини збереження робочого
місця протягом цього періоду. Більшість зайнятих у
неформальному секторі та ті, які під тиском написали
заяву про звільнення за власним бажанням, стали
втрачати роботу, починаючи з перших тижнів карантинного періоду. Таким чином, зростання кількості
безробітних у перші місяці обумовлено вивільненням
персоналу у неформальному секторі та порушенням
норм законодавства роботодавцями. Зростання безробітних через 2-3 місяці після початку карантину є результатом дії часового лагу в реалізації прийнятих
кадрових рішень у березні-квітні місяці за умов невідновлення діяльності підприємств в повному обсязі
після введення адаптивного карантину.
Внесення змін до трудового законодавства прийняттям Закону України «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку
з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-2019)»
від 30.03.2020 р. № 540-IX дозволило роботодавцям за
власної ініціативи переводити працівників на дистанційну роботу та встановлювати гнучкий режим робочого часу в правовому полі (відмова працівника виконувати роботу в нових умовах є підставою його звільнення після завершення строку його попередження).
Державна підтримка мікро- і малого та середнього
бізнесу в умовах карантинних заходів з попередження
поширення COVID-19 включала окрім мораторію на
перевірки малого бізнесу та кредитних канікул, підтримку по частковому безробіттю для збереження робочих місць, державну програму доступних кредитів
5-7-9% з можливістю рефінансування кредитів під 0%
протягом року, з розміром кредитного портфелю за
програмою у 35 млрд грн, та програму пільгових кредитів "Нові гроші" зі ставкою до 3% на 2 роки з фінансуванням 5 млрд грн [10].
Продовження карантину до кінця 2020 р. вимагає
подальших стратегічних змін і пошуку нових форм роботи і напрямів діяльності роботодавців. На порталі
для підприємців «Бізнес про бізнес в умовах карантину» [11] проведено опитування, за результатами
якого зниження податкового навантаження та податкові канікули, спрощення звітності відзначено підприємцями як найбільш важлива і очікувана від держави
допомога в їх діяльності. Залежно від галузі відбулось
зростання онлайн продажів в структурі онлайн/
офлайн продажів порівняно з докарантинним періодом. Значний розвиток отримали соціальні мережі у
внутрішньокорпоративному спілкуванні та використанні для просування продукції, пошуку нових споживачів. Найлегше сприйняли нові умови діяльності підприємці, які і до карантину використовували віддалену роботу, серед яких ТОВ Logistic Center-транспортно-експедиційна компанія, інтернет-магазин
ogoshka.ua, онлайн-сервіс обліку фінансів малого і середнього бізнесу Finmap, розробники сайтів та представники освітньої сфери.
Бізнес, орієнтований виключно на офлайн роботу
та не витримавший періоду значного скорочення доходів, знаходиться в процесі пошуку нових напрямів
або на шляху до кардинальної зміни сфери діяльності.
На порталі для підприємців наведено приклади по-
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чатку нового бізнесу під час жорстких карантинних
обмежень, зокрема, сервісу доставки алкогольних
коктейлів "Bodler", та повного переміщення в онлайн
середовище Questoria.ua. Не відчули негативного
впливу карантинних обмежень за даними опитування
сфера небанківського фінансування бізнесу Р2Р компанія "Advance Finance Alliance (AFA)" та роздрібноторгова мережа "Молоко від Фермера".
Всі наведені прояви негативного впливу карантинних обмежень за окремими підприємствами та видами економічної діяльності обумовлюють формування та реалізацію соціальних ризиків в системі соціально-трудових відносин.
Аналіз національного ринку праці свідчить про
наявність високих втрат у трудовій сфері. Серед них
найбільш суттєвими є падіння зайнятості та, як наслідок, зростання безробіття, в тому числі і прихованого,
втрата трудових доходів та засобів життєзабезпечення,
втрата робочого часу та зниження продуктивності
праці, мотивації її зростання, скорочення можливостей для працевлаштування, формування соціальної
апатії, зневіри та інших негативних наслідків як в цілому для суспільства, так і для окремої людини або
соціальної групи. Основні негативні тенденції на ринку праці в Україні в цілому співпадають зі світовими
характеристиками, але за об’єктивних причин (низький рівень економічного розвитку, значні обсяги трудової міграції, поширення тіньової та неформальної
зайнятості та інше) обумовлюють більш інтенсивний
рівень їх прояву та сферу поширення.
Так, у І кв. 2020 р. кількість зайнятих була на
60 тис. осіб більшою ніж в IV кв. 2019 р., а вже в ІІ кв.
поточного року її зменшення досягло 869,0 тис. осіб.
Наведена відмінність пов’язана з існуючою системою
обліку зайнятого населення та особливістю вивільнення працівників в умовах жорсткого карантину.
Така розбіжність підтверджує той факт, що за цих
умов під скорочення чи звільнення попадали працівники, які були неформально зайняті, працювали без
офіційного оформлення, в тому числі і за схемами тіньової зайнятості.
Зниження чисельності працівників супроводжується зростанням контингенту безробітного населення. За даними Державної служби зайнятості (ДСЗ)
та Державної служби статистики України, у ІІ кв.
2020 р. його рівень за методологією МОП складав
близько 9,9%, а кількість осіб, які мали статус безробітного за даними ДСЗ становила 1435,6 тис. осіб, що
на 34,5% більше, ніж за аналогічний період попереднього року. Суттєво зросла і кількість зареєстрованих
безробітних. За період дії карантину (з 12 березня
2020 року) статус безробітного отримали 504 тис. осіб,
що на 56% більше, ніж за аналогічний період минулого
року.
За видами економічної діяльності серед зареєстрованих безробітних 17% раніше були зайняті у сфері
торгівлі, 14% — у переробній промисловості, 13% — у
державному управлінні, обороні, обов’язковому державному страхуванні, 9% — у сільському, лісовому та
рибному господарстві. Серед зареєстрованих безробітних 60% припадає на вікову групу до 44 років, 26% —
на вік від 44 до 55 років, та 14% — на вікову групу
понад 55 років.
Офіційні дані кількості безробітних не повною
мірою відображають ситуацію на ринку праці в Україні. Це пов’язано з тим, що серед найбільш постраж-
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далих від пандемії та карантину виявились галузі та
види діяльності з найбільшою поширеністю неформальної та тіньової зайнятості: сільське господарство,
торгівля, готельно-ресторанний комплекс, будівництво, транспорт. Неформально зайняті є першими кандидатами на звільнення, оскільки не захищені трудовим законодавством. За офіційними даними в І кв.
2020 р. було 3404 тис. неформально зайнятих, серед
яких 42,1% зайняті в сільському господарстві, по
17% — в будівництві та торгівлі і ремонті, 6,1% — в
промисловості, 3,8% — зайняті на транспорті, а 14%
приходяться на інші види економічної діяльності. Ці
цифри узгоджуються зі світовою оцінкою, зробленою
в рамках опитування агенції у лютому 2020 року [12]:
24% українців працюють повністю неофіційно (і ще
11% частину доходу отримують офіційно, частину —
неофіційно).
Виходячи з наведених розбіжностей в оцінках
кількості безробітних, необхідно враховувати і альтернативні оцінки, які одержані на основі даних соціологічних опитувань [12]. На кінець 2019 р. в Україні було
близько 1,5 млн безробітних (за методологією МОП),
а за результатами наведених соцопитувань сьогодні їх
може бути 2,5-2,7 млн осіб. Ці показники корелюють
з результатами соцопитувань, які наведені центром
економічних стратегій (ЦЕС) [13]. Офіційні дані кількості безробітних за період жорсткого карантину (близько 600,0 тис. осіб) аналітики ЦЕС пропонують визначати як умовну нижню планку. За результатами
соцопитування безробітними стали близько 2,8 млн
осіб, а 3,1 млн стикнулися з прихованим безробіттям.
Особливе місце в системі негативних наслідків
впливу карантинних обмежень на сферу праці займає
приховане безробіття. Значна частина роботодавців
для зменшення операційних витрат на початку запровадження заходів жорсткого карантину прийняла як
пріоритетне рішення відправлення співробітників у
часткову або повністю неоплачувану відпустку. За
оцінками ДСЗ та Державної служби статистики [14] в
ІІ кв. 2020 р. знаходились у відпустці без збереження
заробітної плати 66,8 тис. осіб із контингенту середньооблікової кількості штатних працівників та 158,7
тис. осіб були переведені на неповний робочий день
(тиждень). Розподіл контингенту, який визначено як
приховане безробіття, за ВЕД носить нерівномірний
характер. Найбільша їх частка склалася у промисловості (7,3%), тобто, майже кожний 13-14 працівник
був відправлений або у безоплатну відпустку, або працював неповний робочий день (тиждень), від 5,0 до
7,0% — за видами діяльності з розміщення та харчування, професійна та наукова діяльність, транспорт та
операції з нерухомим майном. У цілому знаходились у
відпустках без збереження заробітної плати близько
0,92% від середньооблікової чисельності штатних працівників, та 2,2% були переведені на неповний робочий день (тиждень). З урахуванням співвідношення
між кількістю зайнятого та штатного контингенту в цілому за ІІ кв. 2020 р. на близько 455 тис. осіб зайнятих
можна розповсюдити поняття «приховане безробіття».
Однак навіть ця цифра не повністю відповідає реальній картині, яка склалася на ринку праці з урахуванням неформальної та тіньової зайнятості, що і підтверджується соціологічним опитуванням. За результатами опитування ЦЕС, близько 3,1 млн осіб знаходяться у неоплатних відпустках або були переведені на
роботу зі скороченим днем (тижнем) [13].
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Негативні наслідки економічної рецесії та пандемії COVID-19 пов’язані не лише зі зростанням рівня
безробіття, в тому числі, і прихованого. Суттєво зменшилися і обсяги попиту на робочу силу. Кількість вакансій в базі ДСЗ скоротилася в І півріччі 2020 р. порівняно з аналогічним періодом минулого року на
27,1%. При цьому необхідно відмітити, що зменшилися не лише обсяги попиту, а й пропозиції на ринку
праці. Це пов’язано з високим рівнем невизначеності
щодо подальших перспектив трудової діяльності працівників, які не були звільнені, але фактично не працювали. Така ситуація обмежує активність зазначеної
категорії щодо пошуку нового місця роботи. Падіння
індексів пошуку роботи, зниження пропозиції робочої
сили стало наслідком й інших причин, зокрема, соціального дистанціювання, обмежень на роботу громадського транспорту, що об’єктивно впливає на наміри
пошуку нової роботи.
Зміна настроїв і поведінки учасників на ринку
праці безпосередньо виступає індикатором кризових
процесів у сфері зайнятості. Дисбаланс між попитом
та пропозицією робочої сили на ринку праці залишається досить суттєвим. Так, на середину вересня роботодавці подали лише 67 тис. вакансій, що на 32%
менше, ніж за минулий період. Але навіть наявність
достатньої кількості вакансій не спричиняє забезпечення попиту. Це обумовлено економічними та соціально-психологічними чинниками, адже поняття потенційної вакансії для працівників, що втратили роботу, особливо в період карантинних обмежень, та для
інших претендентів на робоче місце чітко не визначено. Це пов’язано з тим, що потенційне місце працевлаштування як за характером роботи, так і за рівнем
оплати та за низкою інших ознак (відповідність освіті,
професійно-кваліфікаційному рівні та ін.) не завжди
ідентично втраченому. Суттєво впливає на сферу зайнятості й територіальний аспект обсягу безробітних та
вакансій. Визначені невідповідності вакансій та пропозиції обумовлюють певний рівень їх розбалансованості та слабкий рівень гнучкості ринку праці, особливо в короткостроковому періоді. На сьогодні основні тренди ринку праці поряд з визначеними та наведеними закономірностями пов’язані також і зі зміною вимог роботодавців до претендентів на робочі
місця. Зокрема, розширився перелік побажань до непрофесійних навичок (Soft skills) та посилилися вимоги до професійних (Hard skills). На фоні зниження
зарплатних очікувань змінюється співвідношення між
фіксованою та змінною частиною заробітної плати на
користь змінної, тобто формується перехід до оплати
за результатами виконаної роботи. Додатково, підприємства зорієнтовані на передачу якомога більше
функцій на аутсорсинг для удосконалення організаційної структури, але зі збереженням продуктивності
праці.
Однією з важливих форм збереження працівників
навіть за умов жорстких карантинних обмежень є переведення працівників на дистанційну зайнятість — за
оцінками близько 75-85% підприємств протягом карантину не планували змінювати чисельність персоналу. Стримувала звільнення персоналу також зміна
підходів підприємств до організації роботи — там, де
це було можливо, були запроваджені дистанційні
форми зайнятості. Більш поширеною була дистанційна зайнятість на великих підприємствах, а режими
простою та неповної зайнятості — на малих підприєм-
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ствах та в будівництві, на транспорті та в переробній
промисловості.
За оцінками МОП, 27% працівників у країнах з
високим рівнем економічного розвитку можуть працювати віддалено. В Україні станом на кінець березня
29% працівників були переведені на дистанційні
форми роботи. В країні на сьогодні існує низка чинників, які впливають на потенційну можливість перейти на віддалену роботу, — за оцінками, це стосується від 8 до 32% зайнятих. Перша і основна причина
обумовлена безпосередньо структурою економіки. У
період жорстких карантинних обмежень на дистанційну роботу повністю перейшли працівники за такими сферами діяльності: страхова, телекомунікація,
освіта, професійна і наукова діяльність, частково
держслужба і торгівля. Але за більшістю видів діяльності практично неможливо забезпечити перехід на віддалену роботу, — це сільськогосподарське виробництво, переробна і добувна промисловість, енергетика, будівництво, транспорт тощо.
Другий чинник, що ускладнює можливість переходу на дистанційну роботу, пов'язаний зі станом
розвитку технологій у країні. Мова йде про надійність
платформ (електронна комерція, цифрові медіа, засоби дистанційної комунікації), поширення та стійкість електронних платежів для проведення транзакцій, стійкість Інтернет інфраструктури до переривань трафіку. Україна не готова до забезпечення наведених вимог для широкого розповсюдження дистанційної зайнятості.
Наступний чинник визначається наявною організаційною або корпоративною культурою, тобто нор-

мами про гнучкість операційних та комунікаційних
процесів, а також впливом умов життя на організацію
дистанційної роботи працівника (житлові умови,
структура домогосподарства), і моделями поєднання
роботи та особистого життя.
На сьогодні, не зважаючи на наведені спроби
врегулювати дистанційну зайнятість під час карантину, більшість питань залишаються невирішеними.
Найбільші ризики пов’язані з соціальною незахищеністю таких працівників, які мають обмежені трудові
і соціальні гарантії. Об’єктивним наслідком звільнення чи переводу працівників на скорочений робочий день (тиждень) є втрати робочого часу. В Україні
на сьогодні відсутні офіційні статистичні дані відносно
оцінки втрат, тому їх можна розрахувати лише досить
умовно з певними обмеженнями. Так, якщо припустити, що в середньому зменшення робочого тижня
становило один день, а робочого дня — одну годину,
то загальні втрати робочого часу штатних працівників
внаслідок неповної зайнятості за квартал становитимуть 4809,6 тис. год. Втрати, які обумовлені відправленням працівників в безоплатні відпустки складають
74271,6 тис. год., а внаслідок вивільнення — 208728,0
тис. год. Загальні втрати досягають 287,81 млн год., що
складає 8,0% від табельного фонду робочого часу для
штатних працівників. По контингенту зайнятого населення втрати робочого часу майже в 5,3 раза більші, —
в цілому вони складають 1524,0 млн год., або 20,8% до
табельного фонду зайнятих. Відповідні показники визначаються як нижня та верхня межа втрат (див. таблицю).

Таблиця
Характеристика втрат робочого часу внаслідок карантинних обмежень за ІІ кв. 2020 р.*
За офіційними статистичними За даними соціологічних опиПричини втрат
даними по штатному контин- тувань (по контингенту зайнягенту (нижня межа)
того населення) (верхня межа)
1. Переведення на неповний робочий день
(тиждень), тис. роб. год.
4809,6
2. Безоплатні відпустки, тис. роб. год.
74271,6
1087170,0
3. Вивільнення, тис. роб. год.
208728,0
436800,0
Усього, тис. роб. год.
287809,2
1523970,0
4. В % до табельного фонду робочого часу
8,0
20,8
* Розраховано авторами.

Вивільнення працівників, переведення на неповну зайнятість чи відправлення у відпустку без збереження заробітної плати супроводжується поряд з
втратою робочого часу суттєвим зниженням доходів і,
як наслідок, падінням ресурсів життєзабезпечення не
тільки працівника, а й членів його сім’ї.
Запровадження карантину наприкінці березня позначилося на показниках оплати праці уже в І кв. Так
у березні зростання фонду оплати праці сповільнилося
до 10% (порівняно з 14% — в лютому), а у квітні й
травні його обсяг залишився незмінним порівняно з
відповідним періодом попереднього року. Це відбулося через стрімке скорочення відпрацьованого робочого часу за усіма видами діяльності, особливо у готельно-ресторанному бізнесі та транспорті.
У ІІ кв. 2020 р. уповільнилося зростання середньомісячної заробітної плати, — якщо за січень-лютий
її темпи складали близько 16%, то вже в березні вони
знизилися до 12%. У структурі заробітної плати зміни-
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лося співвідношення фіксованої (ставки) та змінної її
частини на користь змінної, тобто почав формуватися
перехід до сплати праці за результатами.
В Україні повна заборона на діяльність окремих
секторів економіки, скорочення зовнішнього та внутрішнього попиту, проблеми із транспортуванням призвели до стрімкого зменшення обсягів реалізації та доходів — про це зазначили майже 70% підприємств.
Особливо негативних наслідків зазнали роздрібна
торгівля, транспорт, сектори послуг, при цьому найвищими були втрати малого бізнесу, який переважно
зосереджений в секторі послуг [15]. Наприклад, в Україні 15% ФОПів, в яких було зайнято приблизно 150170 тис. найманих працівників, припинили свою діяльність [16].
За офіційними даними в ІІ кв. 2020 р. наявний
дохід (в розрахунку на одну особу) зменшився на 4,8%
порівняно з аналогічним періодом минулого року, а
реальний наявний — на 7,3%. За експертними оцін-
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ками та результатами соціологічних опитувань, реальні показники в рази більші, оскільки офіційні статистичні дані не враховують втрачені доходи, що
одержували працівники, зайняті неформально або за
тіньовими схемами та які були вивільнені в першу
чергу. Так, за результатами опитувань близько половини опитаних українських підприємств скоротили
зарплати на 20-30%, а 35% роботодавців планували й
надалі зменшувати оплату праці, а 65% планують дотримуватися поточних витрат на оплату праці і лише
у 6% опитаних роботодавців зарплати зросли [17].
Висновки. Введення Урядом України жорстких
карантинних заходів у березні-квітні 2020 р. супроводжувалось суттєвим скороченням зайнятості, впровадженням неповної або часткової зайнятості, переведенням працівників у режим простою та відправленням в безоплатні відпустки. За цих умов характерною
ознакою національного ринка праці стали великі масштаби прихованого безробіття при відносно незначних
обсягах офіційно зареєстрованого безробіття.
Послаблення карантинних заходів у другому півріччі супроводжується зростанням ділової активності
та пожвавленнями на ринку праці. Одночасно зберігається досить високий рівень незбалансованості попиту
та пропозицій не тільки за обсягами, а й за професійно-кваліфікаційними рівнями. В той же час за
умови початку другої хвилі коронавірусу чекати відновлення економіки марно до середини 2021 р., при
цьому негативні наслідки в трудовій сфері будуть лише
посилюватися.
Коронакриза як за умов жорсткого карантину,
так і адаптивного супроводжується зростанням ризиків незайнятості та безробіття, особливо прихованого,
втратою доходів та основних ресурсів життєзабезпечення, втратою трудового потенціалу та людського капіталу як окремої людини, так і суспільства в цілому,
зростанням рівнів соціальної незахищеності.
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СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ДЕРЖАВИ:
СУТЬ, МОДЕЛІ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Постановка проблеми. Соціальний захист — невід'ємна складова політики держави, відповідальної за
добробут, розвиток і безпеку своїх громадян. Це той
чинник, від ефективності якого залежить цивілізаційний розвиток будь-якого суспільства. З'ясування сутності соціального захисту, його місця в політиці соціальної держави набуває особливої актуальності у
складних умовах сьогодення, адже соціальний захист — це засіб збереження стабільності та злагоди в
суспільстві, що трансформується, інструмент, за допомогою якого держава може впливати на життя людей,
отримує підтримку урядового курсу [1].
Соціальний захист населення становить «основу,
стрижень соціальної політики держави, яку сьогодні
здійснюють всі країни світу. Однак ані в сучасному законодавстві, ані в науковій літературі не існує єдиного
визначення терміна «соціальний захист». Відсутність
загального уявлення про інститут соціального захисту
призводить до вільного тлумачення різноманітних категорій і понять, які розкривають зміст цього інституту» [2].
Аналіз останніх досліджень і публікацій та виділення невирішених частин загальної проблеми. У сучасних умовах соціальної напруги у суспільстві на фоні зростання бідності, рівня безробіття, внутрішньої
міграції та інших соціальних проблем вітчизняні науковці постійно шукають механізми соціального захисту, форми та моделі підвищення добробуту населення та подолання бідності. Зокрема, окремі теоретичні дослідження сутності соціального захисту, його
форм та засобів забезпечення проводили такі відомі
науковці: Н. Борецька, В. Лаврухін, Е. Лібанова,
О. Новікова, Д. П'єтерс, М. Руженський, І. Рудкевич,
М. Туленков, Г. Еспінг-Андерсен та ін.
Водночас дискусійними у вітчизняних наукових
колах залишаються питання визначення на підставі
закордонного досвіду у соцсфері прийнятних для українських реалій оптимальних моделей та інструментарію соціального захисту.
Метою статті є аналіз сутності поняття «соціальний захист», дослідження вітчизняного та зарубіжного
досвіду дії чинних моделей та форм у сфері соціального захисту, специфіки та проблем їх реалізації.
Виклад основного матеріалу дослідження. Для
з'ясування сутність поняття «соціальний захист» варто
спиратися на фахову літературу, іноземні джерела, закордонний досвід формування моделей у соціальній
сфері, міжнародно-правові норми, діючу нормативноправову базу, насамперед положення Конституції Ук-
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раїни [3], у ст. 1 якої зазначено: «Україна є суверенна
і незалежна, демократична, соціальна, правова держава» [3]. Під словом «соціальна» розуміється держава,
у якої соціальна справедливість — девіз активності, а
добробут всіх громадян та підтримка соціально незахищених верств населення — прерогатива діяльності
[2, с. 12].
Конституцією України громадянам гарантується
соціальний захист у різних формах його прояву:
1. «Держава забезпечує соціальний захист громадян України, які перебувають на службі у Збройних
Силах України та в інших військових формуваннях, а
також членів їхніх сімей (ч. 5 ст. 17).
2. Громадяни мають право на участь у професійних спілках з метою захисту своїх трудових і соціально-економічних прав та інтересів (ч. 3 ст. 36).
3. Громадяни мають право на соціальний захист,
що включає право на забезпечення їх у разі повної,
часткової або тимчасової втрати працездатності,
втрати годувальника, безробіття з незалежних від них
обставин, а також у старості та в інших випадках, передбачених законом (ч. 1 ст. 46).
4. Громадянам, які потребують соціального захисту, житло надається державою та органами місцевого самоврядування безоплатно або за доступну для
них плату відповідно до закону (ч. 2 ст. 47).
5. Включно законами України визначаються основи соціального захисту, форми і види пенсійного забезпечення; засади регулювання праці і зайнятості,
шлюбу, сімʼї, охорони дитинства, материнства, батьківства; виховання, освіти, культури і охорони здоровʼя; екологічної безпеки (п. 6 ч. 1 ст. 92).
6. Кабінет Міністрів України забезпечує проведення фінансової, цінової, інвестиційної та податкової
політики; політики у сферах праці й зайнятості населення, соціального захисту, освіти, науки і культури,
охорони природи, екологічної безпеки і природокористування (п. 3 ч. 1 ст. 116)» [3].
На підставі аналізу нормативно-правових актів,
що регулюють забезпечення соціального захисту в державі, вивчення та систематизації довідкової та фахової
літератури з предмету дослідження, можна констатувати, що категорія «соціальний захист» (табл. 1) є
значно ширшою за своїм змістом і вона включає в себе
поняття «соціальне забезпечення».
Отже, аналіз трактувань сутності поняття «соціальний захист» [4-15] показав, що це поняття в наукових колах (табл. 1) зазвичай розглядається як певний
інструментарій, спрямований на забезпечення нор-
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Таблиця 1
Трактування сутності понять «соціальний захист» *
Визначення
Соціальний захист є комплексом економічних, правових та соціальних гарантій, котрі гарантують кожному, хто працює, право на безпечну працю, збереження здоров'я у процесі
праці, економічний захист і підтримку працівників та їхніх сімей у випадку тимчасової
втрати працездатності на виробництві, медичну, соціальну й фахову реабілітацію
Системне поняття, що передбачає використання різних форм та методів соціального захисту
з дотриманням диференційованого підходу до кожної людини або соціальної групи
Функції суспільства зі збереження соціального становища людини, що склалося внаслідок
соціальних ризиків, відповідної умови, яка випливає з його невід'ємних та загальновизнаних
соціальних прав, або функції держави щодо матеріальної підтримки непрацездатних, найменш захищених громадян
Система економічних, політичних, правових заходів, спрямованих на формування оптимальних умов гарантування реальних можливостей реалізації населенням своїх прав і свобод, котрі забезпечують матеріальний добробут
Державна підтримка певних категорій населення, котрі можуть зазнавати негативного
впливу ринкових процесів, забезпечення відповідного рівня життя через надання правової,
фінансової, матеріальної допомоги окремим громадянам (найвразливішим верствам населення), а також створення соціальних гарантій для економічно активної частини населення,
забезпечення прийнятних для країни умов життя та праці громадян, у тому числі внаслідок
установлення соціальних стандартів
Це система урядових організаційно-правових та економічних заходів стосовно забезпечення
гідного матеріального та соціального становища громадян

Система економічних, соціальних, правових, організаційних заходів, яка створює працездатним громадянам відповідні умови для поліпшення добробуту за рахунок особистого
внеску, а непрацездатним і соціально вразливим працездатним верствам населення — гарантії у користуванні суспільними фондами споживання, пряму матеріальну підтримку, зниження податків
В. Кисельов,
Діяльність держави із втілення у життя цілей та пріоритетних завдань соціальної політики,
В. Смоляков
реалізації сукупності законодавчо закріплених економічних, правових та соціальних гаран[4, с. 43]
тій, забезпечення кожному членові суспільства дотримання найважливіших прав, у тому
числі на гідний людини рівень життя
Е. Лібанова,
Сукупність соціально-економічних заходів, які проводить держава і суспільство, має забезО.Палій
печувати надання оптимальних умов життя, задоволення потреб, підтримку життєзабезпе[9, с. 379]
чення і дієвого існування особистості, різних соціальних категорій і груп. Крім того,такий
захист повинен бути спрямованим проти ситуацій ризику в нормальному житті громадян
В. Москаленко
Певний механізм, за допомогою якого досягається мінімальний життєвий рівень громадян,
[10, с. 43]
це система заходів і відповідних інститутів, призначених для забезпечення нормального існування людини, підвищення рівня задоволення її соціальних потреб, якості життя та перспектив
О. Новікова та ін. Це процес (дія) по досягненню соціальної безпеки. Поняттю «соціальна безпека» за змістом
[11, c. 77]
більш відповідає термін «соціальна захищеність». Соціальна безпека і соціальна захищеність – це етап, який характеризує результативність та ефективність діяльності щодо їх забезпечення. Соціальна захищеність як стан безпеки свідчить про ступінь реалізації соціальних інтересів, прав, гарантій і свобод людини та можливості їх підвищення
Д. П'єтерс
Процес боротьби з соціальними ризиками, такими як: відсутність прибутку від оплачуваної
[12, с. 11]
праці внаслідок старіння, втрати працездатності, безробіття і т. ін. ... Це низка заходів, що
формують солідарність із людьми, які стикаються зі загрозою відсутності заробітку або конкретними витратами
Н. Римашевська Фактичні механізми, за допомогою котрих зазвичай перерозподіляються доходи від деяких
[4, с. 44]
підгруп суспільства, що «фінансуються» (економічно активних членів суспільства), на користь підгруп, що «отримують», тобто хворих, людей похилого віку, непрацездатних, безробітних, бідних
Внормований процес діяльності соціально-політичних інституцій, спрямованих на підМ. Туленко
[14, c. 38]
тримку гідного рівня соціального життя й добробуту індивідів і соціальних груп в конкретних соціально-економічних умовах
М. Руженський
Відносини між суспільством та соціально вразливими верствами соціуму з приводу отри[13]
мання ними економічних благ (соціальні виплати, допомоги, компенсації, пільги, податкові
знижки та кредити) для забезпечення існуючих у країні соціальних стандартів через діяльність відповідних інститутів (соціальні гарантії, соціальні стандарти, соціальні нормативи,
державні та громадські організації, фонди і установи, а також корпорації і міжнародні інституції)
Ю. Шклярський Сукупність всіх форм, які застосовує суспільство для забезпечення захисту від ризиків за[15, с. ЗЗ]
хворювань, старості, для гарантування у випадку зменшення або втрати доходу
* Систематизоваано авторами.
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мальної життєдіяльності людини й функціонування
держави та перспектив для їх розвитку завдяки створенню нормальних умов життя, задоволення життєво
необхідних потреб людини, громадян, суспільства, у
тому числі у формі підтримки найменш захищеного
прошарку населення.
На відміну від наведених трактувань категорії
«соціальний захист» поняття «соціальне забезпечення»
означає «державну систему матеріальної підтримки соціально-вразливих груп населення, яку фінансують за
рахунок страхових внесків, а також податків та інших
джерел надходження», а також «передбачена законодавством система матеріального забезпечення та обслуговування громадян у випадку повної або часткової
втрати працездатності, старості, а також членів сім’ї,
які втратили годувальника. Відповідно до цього важливими видами соціального забезпечення є: пенсія,
допомога, пільги, утримання непрацездатних громадян у будинках для людей похилого віку та інвалідів
тощо» [16, с. 183].
Варто погодитись з думкою вітчизняної вченої
В. Москаленко, яка у своєму досліджені сутності соціального захисту зазначає, що «"соціальний захист", на
відміну від "соціального забезпечення", передбачає гарантії щодо охорони праці, здоров’я, навколишнього
природного середовища, оплати праці та інші заходи,
необхідні для нормальної життєдіяльності людини й
функціонування держави. "Соціальне забезпечення" у
порівнянні із "соціальним захистом" є вужчим поняттям і означає практику виплати пенсій, соціальної допомоги, соціального догляду. Відповідно до міжна-
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родних стандартів соціальне забезпечення включає також право на медичну допомогу, медичне страхування, державну підтримку сім’ї, материнства й дитинства, утримання і виховання за державні кошти дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» [1, с. 42].
Система соціального захисту — це сукупність правових, економічних та соціальних заходів, гарантованих Конституцією України, щодо створення та забезпечення здорового соціально-економічного мікроклімату для життя та розвитку як економічно активної
частини населення, так і тих, хто опинився у складних
життєвих обставинах, гарантуючи обом групам соціальну безпеку (розвиток без війни і тероризму), соціальні зобов'язання, котрі ґрунтуються на соціальній
справедливості й рівності прав. Структура системи
соцзахисту населення є розгалуженою, широкоохоплюючою, при цьому з урахуванням і державного,
і приватного механізмів, варто виокремлювати три
головні складові системи: 1) соціальне страхування;
2) соціальну допомогу; 3) соціальні гарантії [2, с. 66].
Існують різні національні моделі соціального захисту. У науковій літературі в даний час присутня достатня кількість робіт [4-15 та ін.], в яких наводяться
класифікацій існуючих систем соціального захисту
(табл. 2), при цьому «класифікація існуючих систем
соціального захисту в межах окремих держав традиційно проводиться фахівцями з найзначущих критеріїв
надання соціальної допомоги в будь-якій країні» [17,
с. 231].

Таблиця 2
Деякі класифікації систем соціального захисту
Форми, сутність
2
1) Державна соцдопомога;
2) обовязкове соціальне страхування;
3) добровільне індивідуальне соціальне страхування
Обов’язкове соціальне страхування професійних груп, які працюють на основі паритетного поділу страхового навантаження між роботодавцями і працівниками, а
також самоврядування соціальним страхуванням за допомою товариств взаємного
страхування.
Договірне професійно-галузеве регулювання заробітної плати і страхових тарифів
з обов’язкового соціального страхування
Виділяють на підставі трьох параметрів (адресність, спосіб визначення прожиткового мінімуму, якість (ціледосягнення соціальних програм) типи інституційних
структур: 1) адресну модель (по межі бідності), 2) модель добровільного субсидування держави, 3) корпоративну модель (по професії і трудовому внеску), 4) модель базового захисту (по громадянству), яка містить модель (по трудовому внеску
і громадянству)
Усі промислово розвинені країни розподілені на декілька типів. Для першого —
ліберального типу — характерне те, що соціальний захист відокремлений від вільного ринку і обмежується захистом осіб, які позбавлені певних доходів. Друга —
консервативна модель — соціального захисту, розглядається як класичний варіант
соціального страхування, який враховує трудовий внесок людини. Для третьої моделі характерний зрівняльний підхід, коли допомога населенню надається незалежно від наявності інших доходів. Виділяють групи: неоконсервативні (США,
Англія, Канада), соціально-демократичні (Швеція, Данія, Швейцарія, Люксембург), засновані на теорії соціального суспільства (ФРН, Австрія), засновані на
теорії держави загального добробуту (Франція, Бельгія, Японія), незрозумілі (Італія)
Усі промислово розвинені країни розподілені на декілька типів. Для першого —
ліберального типу — характерне те, що соціальний захист відокремлений від вільного ринку і обмежується захистом осіб, які позбавлені певних доходів. Друга —
консервативна модель соцзахисту — розглядається як класичний варіант соціального страхування, який враховує трудовий внесок людини. Для третьої соціалдемократичної моделі характерний зрівняльний підхід, коли допомога населенню
надається незалежно від наявності інших доходів
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Закінчення табл. 2
2
За рівнями розвитку, в якій кожен рівень відображає певну стадію організації (нормативне встановлення виду/видів соціального захисту), ступінь охоплення населення (одна і більш категорій), і, одночасно, певний вид національної системи соціального захисту, а саме: локальна, вибіркова, частково впорядкована, національна, міжнаціональна, наднаціональна, загальна.
В залежності від проходження тієї або іншої моделі інституційного розвитку соціального захисту: традиційна (властива даному суспільству протягом історично- значущого періоду, та/або діюча як традиційний інститут, що суспільно визнається),
нормативна (заснована на встановленні нормативів надання будь-яких видів соціального захисту), функціональна (заснована на декларуванні і виконанні строго певної функції системного соціального захисту), функціонально-нормативна (заснована на виконанні певної функції соціального захисту і встановлених нормативах її
виконання), перехідна (відображає процеси переходу від однієї системи соціального
захисту до іншого).
Розподіл за наступними критеріями: орієнтація (патерналістсько- орієнтовані, ринково-орієнтовані, індивідуально-орієнтовані, змішаної орієнтації, групово-орієнтовані, диференційовано-орієнтовані, матеріально орієнтовані); розподіл (розподільно-зрівняльні, розподільно-пріоритетні, розподільно-диференційовані); тактика (пасивно-підтримуючі, активно-стимулюючі), складність (однорівневі, багаторівневі, комплексні).

1
Типологія моделей
соціального захисту
В. Лаврухіна
[17, с. 30-53]

* Систематизоваано авторами.

Оскільки традиційно наука розглядає проблеми
соціального захисту як проблеми регулювання матеріального добробуту населення, то одним з основних
завдань соціального захисту є боротьба з бідністю [17,
с. 82].
Рівень бідності (за критерієм витрат нижче фактичного прожиткового мінімуму) за попередніми прогнозними даними Міністерства соціальної політики у
2020 році зростає до 45%, що на 6,5% вище значення
2019 року, при цьому протягом останніх трьох років
Україна демонструвала впевнений вихід із кризи: рівень бідності за абсолютним критерієм (витрати нижче фактичного прожиткового мінімуму) знизився з
58,6% у 2016 році до 43,2% у 2018 році. Крім того, в
Мінсоцполітики визнають, що пандемія COVID-19

внесла корективи до показників соціально-економічного розвитку країни в 2020 році. З 1 липня 2020 року
встановлюються нові розміри прожиткового мінімуму:
на одну особу на місяць він становитиме 2118 грн (узагальнений показник), тоді як з 1 січня було 2027 грн
[21].
Дослідження диференціації життєвого рівня населення (рис. 1 — рис. 4) за даними Державної служби
статистики України [22] показав, що після 2014 року
спостерігається різке зростання нерівності у доходах
на фоні росту бідності значною часткою населення,
наприклад, у 2019 році доходи 20% найбільш забезпечених українців перевищували доходи 20% найменш
забезпечених у 3,5 раза.
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Чисельність населення із середньодушовими еквівалентними загальними доходами у
місяць, нижчими законодавчо встановленого прожиткового мінімуму, млн. осіб
Чисельність населення із середньодушовими еквівалентними загальними доходами у
місяць, нижчими фактичного прожиткового мінімуму, млн. осіб
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Рис. 1. Динаміка кількості населення із середньодушовими еквівалентними загальними
доходами у місяць, нижчими законодавчо встановленого прожиткового мінімуму
(авторська розробка за статистичними даними [22])*
* Довідка: 1) починаючи з 2011 року при розрахунках середньодушових показників, а також показників диференціації населення (домогосподарств) за рівнем матеріального добробуту розпочато використання шкали еквівалентності. Для забезпечення зіставності показників динамічних рядів було здійснено перерахунок даних за 2010 рік з урахуванням шкали еквівалентності; 2) з 2014 року без урахування частини тимчасово окупованих територій у Донецькій
та Луганській областях.

Рис. 2. Динаміка середньорічного розміру законодавчо встановленого
та фактичного прожиткового мінімуму населення
(авторська розробка за статистичними даними [22])*
* Довідка: 1) з 2014 р. без урахування частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

Результати оцінювання бідності та соціального
відчуження в Україні за 2016-2018 роки Сектором досліджень рівня життя населення Інституту демографії
та соціальних досліджень імені М.В. Птухи [23] дозволяють констатувати, що за період з 2016 по 2018 рік
спостерігається загальне зменшення диференціації серед бідного населення, і наближення його доходів (витрат) до межі бідності, при цьому даними фахівців
цього інституту «відбулося зростання вартісного зна-
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чення межі бідності за всіма монетарними критеріями,
при цьому найбільше зросло значення межі відносної
бідності за шкалою еквівалентності ЄС (на 21,2%),
межа відносної бідності за національним критерієм
теж суттєво збільшилася (на 15,7%). Офіційно затверджений прожитковий мінімум збільшився на 8,8%, а
фактичний прожитковий мінімум — на 10,9%. [23,
с. 4].
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Рис. 3. Динаміка кількості населення із середньодушовими еквівалентними загальними
доходами у місяць, нижчими фактичного прожиткового мінімуму
(авторська розробка за статистичними даними [22])*
* Довідка:1) починаючи з 2011 року при розрахунках середньодушових показників, а також показників диференціації населення (домогосподарств) за рівнем матеріального добробуту розпочато використання шкали еквівалентності.
Для забезпечення зіставності показників динамічних рядів було здійснено перерахунок даних за 2010 рік з урахуванням
шкали еквівалентності; 2) з 2014 року без урахування частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

Рис. 4. Квінтильний коефіцієнт диференціації загальних доходів населення та фондів
(авторська розробка за статистичними даними [22])*
* Довідка: 1) з 2014 року без урахування частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській
областях; 2) квінтильний коефіцієнт диференціації доходів населення — співвідношення мінімального рівня доходів
серед найбільш забезпечених 20% населення до максимального рівня доходів серед найменш забезпечених 20% населення, ранжованого за показником середньодушових еквівалентних доходів; 3) квінтильний коефіцієнт фондів — співвідношення сумарних доходів 20% найбільш та найменш забезпеченого населення.

Аналіз монетарної бідності за типами домогосподарств та соціально-демографічними групами населення [19] показав, що «найбільш вразливою соціально-демографічною групою населення є діти (особи
0-17 років), майже третина яких у 2018 році потрапляє
до категорії бідних за відносним критерієм (рівень відносної бідності дорівнює 30,6%). Другою за ризиком
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бідності групою є особи у віці 75 років та старше,
27,9% яких є бідними за відносним критерієм. За абсолютним критерієм (за доходами) рівень бідності в
цих групах становить відповідно 35,0 та 31,9%. Необхідно відмітити, що серед осіб у віці 75 років та старше
існує суттєва гендерна нерівність, так рівень бідності
чоловіків дорівнює 27,1%, в той час як для жінок він
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становить 28,3%. Проте, такі відмінності можуть бути
пов’язані зі статистичною похибкою спостережень на
малих сукупностях. Ще однією вразливою групою
можна вважати осіб пенсійного віку, оскільки 25,4%
серед них є бідними за відносним критерієм, що перевищує середньоукраїнське значення (24,1%). У 2018 році рівень бідності чоловіків пенсійного віку становив
26,3% проти 25,0% серед жінок, проте за абсолютним
критерієм бідності (згідно якого вартісне значення межі помітно вище) спостерігалась протилежна ситуація,
а саме, жінки — 35,6%, чоловіки — 31,5%» [23, с. 5].
Варто констатувати, що рівень бідності серед працюючих та осіб віком 20-64 роки є значно нижчим за
середнє по країні значення, а до вразливих груп потрапляють діти та так звані «старі» пенсіонери, тобто
особи без залишкової працездатності. Гендерна диференціація в показниках характерна як для соціальнодемографічних груп з високими рівнями бідності, так
і для груп населення з низькими ризиками бідності.
Найбільш впливовим чинником підвищених ризиків
бідності залишається наявність двох та більше дітей у
домогосподарстві, а друге місце посідає економічний
чинник — наявність у домогосподарстві безробітної

особи. За 2018 рік відбулося скорочення розриву у показниках бідності між домогосподарствами з дітьми та
без дітей як за відносним, так і за абсолютним критерієм. Такі зміни можна вважати дуже позитивними,
оскільки на фоні загального зменшення масштабів абсолютної бідності показники по сім’ях з дітьми наблизилися до середньоукраїнських значень. Скорочення
рівня відносної бідності відбулося не тільки по вразливих типах домогосподарств з дітьми, а і по деяких
домогосподарствах, які не відносяться до ризикових.
Рівень абсолютної бідності скоротився за всіма типами
домогосподарств з дітьми. Збільшився розрив у показниках бідності між містом і селом як за відносним,
так і за абсолютним критеріями. За відносним критерієм показники зросли по малих містах та сільських
населених пунктах. Суттєве покращення ситуації за
абсолютним критерієм більшою мірою відбулося за
рахунок великих міст, зокрема великих міст без Києва
[23, с. 5-9].
Аналіз регіональної бідності (рис. 5) показав, що
ознакою 2018 року стало «розмивання» географічних
осередків бідності, відтак регіони з найкращою та найгіршою ситуацією знаходяться в різних географічних
частинах країни [23, с. 5-9].

Рис. 5. Рівень бідності, визначений за відносним критерієм за витратами, % [23, с. 24]
Так, «лідером» за показником рівня бідності, визначеним за відносним критерієм за витратами
(рис. 5), є Рівненська область — рівень бідності становить 58,7%, що в 2,4 раза вище за середнє по країні
значення. Високий рівень бідності також зафіксований у Херсонській (42,3%) області. З суттєвим відривом від них, але в негативній зоні, знаходяться Донецька, Луганська, Київська (без м. Києва), Житомирська, рівень бідності в яких перебуває у межах 32-33%.
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Низьким показник відносної бідності був у м. Київ
(11,3%), у Чернігівській (13,7%), Івано-Франківській
(15,4%), Запорізькій (15,7%), Чернівецькій (16,1%),
Дніпропетровській (16,3%) областях. З урахуванням
глибини бідності, визначеної за відносним критерієм,
до регіонів з найгіршою ситуацією потрапляють Рівненська, Херсонська, Луганська, Житомирська та
Одеська області. Натомість, до найблагополучніших
регіонів можна віднести місто Київ, а також Івано-
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Франківську, Запорізьку, Чернівецьку та Харківську
області. Загалом дані 2018 року свідчать про відсутність географічних ознак у ситуації з відносною бідністю. За абсолютним критерієм високі показники

зафіксовані у у Херсонській області — 42,5%, Волинській (39,8%), Рівненській (39,0%), Сумській (37,5%)
(рис. 6) [23, с. 9].

Рис. 6. Рівень бідності за абсолютним критерієм за доходами
нижче фактичного прожиткового мінімуму, % [23, с. 25]
Узагальнення зарубіжного досвіду функціонування національних моделей соціального захисту дало
можливість встановити, що «діяльність більшості європейських країн і США із соціального захисту малозабезпеченого населення здійснюється за трьома напрямами: гарантування мінімальної заробітної плати
та її індексація; державна допомога шляхом виплати
допомог малозабезпеченим, самотнім громадянам і багатодітним сім’ям; соціальне страхування» [4, с. 192].
Проведений нами аналіз фахової літератури [1-20
та ін.] показав, що в усіх європейських країнах моделі
соціального захисту відповідають основним соціальним ризикам, до яких може бути схильний нормальний громадянин, а саме: ризик захворювання, ризик
інвалідності, ризик виробничого травматизму і професійного захворювання, ризик втрати годувальника, ризик материнства, сімейні допомоги, ризик безробіття,
ризик втрати житла, ризик старості й інші. Залежно
від національних особливостей, існуючих політичних
і економічних умов, моделі соціального захисту за даними критеріями можуть бути розбиті на чотири
групи.
1. Країни, в яких домінують страхові принципи,
розміри виплат і допомоги пов’язані з індивідуальними страховими внесками (Німеччина, Франція,
Бельгія, Люксембург).
2. Країни, в яких страхові принципи соціального
захисту менш виражені, розміри виплат і допомоги
більшою мірою відповідають індивідуальним потребам
з їх фінансуванням за рахунок засобів податкових
фондів (Великобританія, Данія, Ірландія).
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3. Країни, що займають проміжну позицію між
першими двома групами (Італія, Нідерланди).
4. Країни з системою соціального захисту, що
формується (Іспанія, Португалія, Греція). У цих країнах немає гарантованого мінімального доходу і соціальне обслуговування доступно далеко не всім громадянам» [17, с. 140].
Аналіз зарубіжного досвіду дозволяє зробити такі
висновки:
1. «Характерні для другої половини XX століття
тенденції екстенсивного зростання засобів, які витрачаються на соціальні потреби і збільшення соціальних
груп, охоплених допомогою, виявили небезпеку соціального утриманства деяких груп населення. В кінці
XX століття у низці країн виявилися недоліки соціального захисту безробітних. Це і неадекватність розмірів допомог і термінів їх отримання і малоефективна
система професійного перенавчання, психологічної
допомоги і т.п.
2. У всіх розвинених країнах держава виконує
провідну роль соціального захисту.
3. Соціальна політика держави пов’язана з політично- і соціально-економічним становищем в країнах
з їх традиціями і національними особливостями.
4. Організація системи соціального захисту у
низці країн є громіздкою, витратною і недостатньо
ефективною.
5. Спостерігається тенденція до модифікації існуючих національних систем соціального захисту у бік
збільшення їх ефективності» [17, с. 153].
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У результаті аналізу та узагальнення нормативноправової бази, наукових праць вітчизняних і зарубіжних авторів щодо моделей та засобів соціального захисту в світовій практиці та в Україні, варто констатувати, що при розбудові і організації національної моделі соціального захисту необхідно ухвалення низки
організаційних заходів і рішення низки управлінських
завдань, зокрема:
1. «Проєктування моделі соціального захисту,
виходячи з національних традицій соціального захисту
і національних інтересів (базових, поточних і перспективних), з урахуванням наявного надлишку ресурсів.
2. Нормативне оформлення створення моделі
(правові і нормативно-методичні акти).
3. Формування необхідних елементів ССЗ, надання повноважень і ресурсів (розпорядчі й інші дії
повноважного суб’єкта управління).
4. Запуск моделі СЗ (розпорядчі й інші дії повноважного суб’єкта управління ССЗ).
5. Контроль результатів запуску і діяльності (збір
і обробка інформації, ухвалення рішень, реалізація рішень). Оскільки при проєктуванні систем державного
управління необхідно враховувати сучасний рівень
розвитку уявлень про взаємодію природи і суспільства,
а також пропоноване нами виділення капіталоутворюючих секторів суспільного виробництва, можна запропонувати акумулювати одноцільові функції, повноваження й інформаційні потоки в строго обмежених
ланках системи державного управління» [5].
Висновки. У цьому дослідженні було проаналізовано нормативно-правову базу, фахову літературу, статистичні та аналітичні звіти, Інтернет-джерела із визначення сутності соціального захисту (СЗ), його
форм та моделей, а також індикаторів та проблем його
забезпечення. На підставі цього визначено суть соціального захисту, досліджено та наочно представлено
динаміку деяких показників, які характеризують рівень бідності та інші параметри забезпечення соцзахисту. Визначено, що категорія «соціальний захист» є
значно ширшою за своїм змістом і вона включає в себе
поняття «соціальне забезпечення». З’ясовано характерні риси моделей соціального захисту в європейських країнах. Встановлено, що моделі соціального захисту в країнах Європи спрямовані на компенсацію
громадянам втрат внаслідок безробіття, втрати житла,
захворювання, інвалідності, виробничого травматизму, втрати годувальника, а також сімейні допомоги,
старості тощо.
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ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ
ЛЮДЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ В УКРАЇНІ
Постановка проблеми. Ефективний розвиток соціуму як цілісної соціальної системи базується, насамперед, на соціально спрямованих заходах держави на
благо людини, її благополуччя. Значною мірою рівень
розвитку суспільства визначається ставленням до найменш захищених та найбільш вразливих його членів.
Питання соціальної інтеграції та захисту прав осіб з
інвалідністю вважаються актуальними в усьому цивілізованому світі. Кількість осіб з особливими потребами постійно зростає, хоча причини і наслідки інвалідності можуть бути різними: зумовленими як неоднаковими соціально-економічними обставинами,
так і різним ступенем забезпечення державами добробуту своїх громадян. Сьогодні в Україні склалася така
система соціального захисту інвалідів, що робить акцент на матеріальному забезпеченні цих осіб (пенсії,
пільги, разові допомоги). Від такої практики утримування потрібно відмовлятися на користь європейських
соціальних стандартів, за якими надаються такі соціальні послуги, що спрямовані на розвиток будь-якого
члена суспільства, у тому числі інваліда як суб’єкта соціально-трудових відносин.
Нині можна говорити про глобальний характер
проблеми інвалідності — в усьому світі ті чи інші
можливості обмежено приблизно в кожної десятої людини (650 млн людей), з них майже 470 млн осіб працездатного віку [1].
Перехід до ринкових відносин та побудова соціальної держави в Україні детермінували нові підходи до
соціального захисту інвалідів, які полягають у створенні цілісної системи на сучасних принципах. Приєднання до міжнародних норм права, ратифікація Україною конвенцій МОП переорієнтовує політику щодо
інвалідів до суспільно визнаних стандартів, яких
дотримуються високорозвинуті цивілізовані країни,
здійснює гармонізацію вітчизняного законодавства до
міжнародних стандартів, створює спеціалізовані реабілітаційні установи та безбар’єрне середовище тощо.
Ринкова економіка розширює підходи до надання соціальних послуг та утримання центрів обслуговування
інвалідів. Наше суспільство поступово усвідомлює, що
саме йому потрібно пристосовуватись до потреб інвалідів, а не навпаки.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. На сьогодні існує певний теоретико-науковий доробок з різних аспектів соціального захисту інвалідів. Серед вітчизняних науковців та практиків слід виділити М. Авраменка, С. Богданова, Н. Борецьку, Е. Лібанову,
О. Макарову, С. Мельника, К. Міщенко, В. Скуратівського, В. Сушкевича та ін. Значний внесок у дослідження цієї проблеми роблять також фахівці Інституту
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соціальної роботи та управління Національного педагогічного університету ім. М. Драгоманова, Державної установи НДІ соціально-трудових відносин, Всеукраїнського центру професійної реабілітації інвалідів,
Національної Асамблеї інвалідів України, Фонду соціального захисту інвалідів та Департаменту у справах
інвалідів Міністерства праці та соціальної політики
України.
Метою статті є дослідження актуальних проблем
соціального захисту інвалідів в Україні, виявлення
причин виникнення та визначення шляхів їх вирішення.
Виклад основного матеріалу. Інвалідність сьогодні
є соціальним явищем. Проблема захисту осіб з інвалідністю у сучасних економічних умовах набуває
особливого значення у зв’язку з постійним зростанням
їх частки в загальній структурі населення. Стандартні
правила забезпечення рівних можливостей для осіб з
інвалідністю, які затверджені у грудні 1993 року Резолюцією Генеральної Асамблеї ООН, передбачають
рівні стартові можливості для всіх осіб незалежно від
їх психофізичного розвитку, стану здоров’я, віку, статі,
соціально-економічного статусу. Виконуючи взяті
на себе зобов’язання, Україна послідовно спрямовує
свою соціальну політику на створення комплексу правових, економічних, психологічних, освітніх, медичних, реабілітаційних та інших заходів, основною метою яких є поліпшення або відтворення життєдіяльності, соціальної адаптації, повернення до повноцінного життя людей з обмеженими можливостями. З метою розв’язання проблем інвалідності прийнято низку
законів України, зокрема: «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам», «Про психіатричну допомогу».
Результатом усвідомлення важливості та нагальності проблем осіб з інвалідністю стало розроблення
та прийняття принципово нового законодавчого
акта — Закону «Про реабілітацію інвалідів в Україні».
Його реалізація покликана створити не лише необхідні умови повноцінного життя людей з проблемами
фізичного та психічного здоров’я, а й змінити ставлення до них, як до повноправних громадян, усього
суспільства. Важливим є те, що у формуванні та реалізації політики в сфері соціального захисту та реабілітації активну участь беруть самі особи з інвалідністю,
їх громадські організації. Вони входять до складу різних урядових органів і комісій, залучаються до розробки державних нормативно-правових актів. 7 вересня 2016 р. Верховна Рада України прийняла за основу та в цілому урядовий законопроєкт, яким вно-
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сяться зміни до Закону України «Про ратифікацію
Конвенції про права інвалідів та Факультативного
протоколу до неї». На виконання цих законів передбачається замінити слова «інвалід» та «інваліди» у всіх
відмінках словами «особа з інвалідністю» та «особи з
інвалідністю» у всіх відмінках. В Україні кожен 18-й
громадянин — інвалід, тобто людина, яка потребує допомоги та підтримки від держави не лише в грошовому еквіваленті, а й особливого планування житла,
облаштування під’їздів, громадського транспорту, забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації, виробами медичного призначення, сприяння у
здобутті освіти, професійних знань, працевлаштування, медичних і культурних послуг.
Широкий спектр проблем людей з інвалідністю в
Україні свідчить про необхідність посиленої і комплексної уваги з боку держави й суспільства. Сучасне
життя формує відповідні вимоги до соціального захисту цієї категорії населення. Практика показує, що
значна частина положень соціально-економічної політики щодо інвалідів застаріла і не відповідає потребам
сьогодення, а також не узгоджується із загальновизнаними високогуманними міжнародними нормами
і стандартами [2].
У 2019 р. Генеральний секретар ООН закликав
країни до реалізації стратегії в рамках виконання
завдань соціальної інтеграції інвалідів на наступне десятиріччя. Нормативно-правовим актом, який визначає основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю
в Україні і гарантує їм рівні з усіма іншими громадянами можливості для участі в різних сферах життя суспільства, є Закон України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні». Соціальний
захист інвалідів є складовою діяльності держави щодо

забезпечення прав і можливостей інвалідів нарівні з
іншими громадянами та полягає у наданні пенсії, державної допомоги, компенсаційних та інших виплат,
пільг, соціальних послуг, здійсненні реабілітаційних
заходів, встановленні опіки або забезпеченні стороннього догляду. Пільги інвалідам призначаються на
підставі посвідчення, яке підтверджує відповідний статус. Законом України інвалідам гарантовано право на
державну соціальну допомогу, що визначається на основі законодавчо встановленого рівня прожиткового
мінімуму. На жаль, нині в Україні зберігається практика використання для розрахунку окремих соціальних допомог показника «рівень забезпечення прожиткового мінімуму», що встановлюється на основі реальних можливостей видаткової частини Державного
бюджету України та є меншим за розмір базового державного соціального стандарту. При цьому слід зазначити, що прожитковий мінімум, що визначається з використанням застарілої методології, не відповідає вимогам сучасності. Недостатній рівень соціальної допомоги, що розраховується з прив’язкою до вказаного
показника, зумовлює погіршення становища соціально вразливих верств населення нашої країни. Саме
тому особи з обмеженими можливостями продовжують залишатися найнезабезпеченішими категоріями
населення в Україні.
За офіційними даними Державної служби статистики України, станом на 1 січня 2019 р. чисельність
осіб з інвалідністю становила 2659,7 тис. або 6,3% від
загальної чисельності населення країни. Тільки з початку 2015 р. кількість людей з інвалідністю зросла на
91,2 тис. осіб, в тому числі дітей — на 10,5 тис. осіб
(табл. 1).

Таблиця 1

Усього
у тому числі
І групи
ІІ групи
ІІІ групи
діти з інвалідністю

Динаміка загальної чисельності людей з інвалідністю в Україні
станом на початок 2001 — 2019 рр., тис. осіб [3]
2001
2006
2011
2015
2017
2597,5
2495,2
2710,0
2568,5
2603,3
337,7
1337,0
768,5
154,3

337,7
1128,4
906,5
122,6

Водночас, слід зазначити, що ці дані не відображають реальної ситуації. Невідповідність статистики
викликана відсутністю постійного якісного моніторингу і недосконалістю системи збору даних з боку
державних органів, а також труднощами та небажанням самих людей отримувати статус «інвалід» через
бюрократичну систему його оформлення та недобросовісність у роботі медичних комісій. Зокрема, в Україні не існує точної офіційної статистики щодо кількості людей з порушеннями зору та слуху. За неофіційними даними в Україні проживають біля 300 тис.
інвалідів з вадами зору, з яких близько 40 тис. сліпих
та більше 100 тис. людей з вадами слуху.
Соціальний захист осіб з інвалідністю — система
гарантованих державою постійних або довгострокових
економічних, соціальних і правових заходів, що забезпечують особам з інвалідністю умови для подолання,
заміщення, компенсації обмеження життєдіяльності.
Аналіз наукової літератури та норм чинного законо-
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310,5
1078,7
1155,7
165,1

251,8
915,9
1249,7
151,1

240,6
900,5
1306,2
156,1

2018
2635,6

2019
2659,7

235,4
899,2
1341,9
159,0

226,3
896,1
1375,7
161,6

давства дає змогу констатувати, що найбільш доцільно
виділяти такі заходи щодо соціального захисту інвалідів та дітей-інвалідів:
1. Пенсії: а) трудові пенсії (за умов трудового каліцтва, професійного захворювання); б) пенсії у разі
загального захворювання (у тому числі каліцтва,
не пов’язаного з роботою; інвалідності з дитинства);
в) пенсії особам, які стали інвалідами під час виконання громадянського обов’язку; г) пенсії по інвалідності особам, які навчаються; ґ) пенсії по інвалідності
військовослужбовцям, особам начальницького і рядового складу ОВС; д) пенсії по інвалідності особам, які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;
е) пенсії по інвалідності особам, які необґрунтовано
зазнали політичних репресій і згодом були реабілітовані; є) пенсії по інвалідності державним службовцям.
2. Державні соціальні допомоги: а) інвалідам, які
не мають права на пенсію; б) інвалідам з дитинства
і дітям-інвалідам віком до 18 років; в) адресна допо-
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мога (інвалідам війни та учасникам бойових дій, малозабезпеченим та ін.); г) одноразова матеріальна допомога (інвалідам у разі тривалої хвороби, смерті
близьких родичів та інших особливих обставин).
3. Грошові компенсації на: а) мастильно-паливні
матеріали; ремонт і технічне обслуговування автомобілів; б) транспортне обслуговування; в) вартість санаторно-курортного лікування; в) за ненадання чи самостійне придбання засобу або послуги реабілітації, передбачених індивідуальною програмою реабілітації інвалідів.
4. Пільги: а) безплатне або за 50% придбання лікарських засобів; б) забезпечення санаторно-курортними путівками за наявності медичних показань;
в) позачергове встановлення квартирного телефону;
г) 50-відсоткова знижка вартості проїзду на внутрішніх
лініях (маршрутах) повітряного, залізничного, річкового та автомобільного транспорту; ґ) безплатний проїзд у пасажирському міському транспорті; д) ветерани
війни та учасники бойових дій, інші категорії інвалідів
мають ряд додаткових пільг (одержання позики на будівництво, знижка плати за користування житлом, позачергове забезпечення житлом осіб, які потребують
поліпшення житлових умов, та ін.); е) інші пільги за
рахунок коштів місцевих бюджетів.
5. Гуманітарна та благодійницька допомога: а) одноразові та систематичні допомоги у грошовій формі;
б) допомоги в натуральній формі для громадських організацій інвалідів і реабілітаційних установ для інвалідів та дітей-інвалідів (предмети соціального призначення та реабілітації інвалідів, медико-соціальне обладнання та оснащення, аудіо- та відеотехніка, призначена відповідно для сліпих і глухих, аудіо- та відеокасети з навчальними, соціальними, реабілітаційними
програмами, інформацією з фізичної культури та

Забезпечення освітою дітейінвалідів

Реформування стаціонарних
установ для інвалідів та
переведення фінансування на
створення допоміжних служб,
які дозволяють людям з
інвалідністю жити без відриву
від соціуму

спорту інвалідів тощо); в) забезпечення інвалідів автомобілями, визнаними гуманітарною допомогою [4,
с. 84].
Нині Україна намагається перейти від медичної
до соціальної моделі інвалідності. Остання полягає у
взаємозв’язку між людиною з обмеженими можливостями та соціумом, а не фіксування відхилення у її здоров’ї та розвитку, як це притаманно медичній моделі
і було характерно для радянської системи управління.
Сучасна державна політика соціального захисту інвалідів включає в себе низку заходів, зокрема створення
умов для інтеграції інвалідів до активного суспільного
життя; підвищення державних гарантій у досягненні
вищих соціальних стандартів у матеріальному забезпеченні інвалідів; створення безперешкодного середовища для інвалідів; забезпечення активної взаємодії
державних органів та громадських організацій інвалідів у розв’язанні проблем інвалідів тощо [5].
Головним суб’єктом соціального захисту інвалідів
залишається держава. Діяльність держави полягає в
розробці заходів, створенні відповідних інститутів, застосуванні механізмів, призначених забезпечувати
життєві та соціальні потреби інвалідів, реалізовувати
громадянські права та свободи, створювати рівні можливості для їх інтеграції в суспільство, сприятливі
умови для забезпечення соціальної, медичної, трудової
реабілітації інвалідів. Органи державної влади та місцевого самоврядування зобов’язані створювати нормативно-правову базу відповідно до міжнародного законодавства, а також відповідні інституції, сприяти розвитку громадських організацій у цій сфері, забезпечити у належному обсязі матеріально-фінансову складову соціального захисту осіб з інвалідністю, розширювати та вдосконалювати перелік соціальних послуг,
активно сприяти професійній реабілітації осіб (рис. 1).

Підвищення соціальних виплат
інвалідам та зміна технології їх
розрахунку та надання

Безперешкодне отримання
реабілітаційних послуг за
місцем мешкання інваліда

Соціальна захищеність осіб
з інвалідністю

Створення доступного середовища для
вільного пересування інвалідів та
безперешкодної комунікації

Можливість трудової
діяльності без дискримінації
у процесі працевлаштування
та подальшої роботи

Рис. 1. Параметри соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні
(сформовано авторами на основі джерела [1])
Розмір пенсії по інвалідності визначається в залежності від розміру пенсії за віком, обчисленої відповідно до ст. 27, 28 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (табл. 2).
Умови призначення пенсії по інвалідності:
1) настання інвалідності, що спричинила повну
або часткову втрату працездатності внаслідок загального захворювання (у тому числі каліцтва, не пов’язаного з роботою, інвалідності з дитинства);
2) наявність страхового стажу.

2020/№2

Таблиця 2
Розмір пенсії по інвалідності
(сформовано авторами на основі джерела [1])
Категорія отримувача
Розмір (% пенсії за віком)
Інвалід І групи
100
Інвалід ІІ групи
90
Інвалід ІІІ групи
50
У період до 1 січня 2017 р. особи, визнані особами з інвалідністю ІІ групи, мають право на пенсію
по інвалідності за наявності страхового стажу на час
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настання інвалідності або на день звернення за пенсією, передбаченого для осіб з інвалідністю І групи.
Якщо інвалідність настала в період проходження строкової військової служби, то пенсія по інвалідності
призначається особі незалежно від наявності страхового стажу.
Безповоротною адресною допомогою держави
особам з інвалідністю на оплату житлово-комунальних
послуг, придбання скрапленого газу, твердого палива
є житлова субсидія.
Субсидії призначаються за наявності різниці між
розміром плати за житлово-комунальні послуги, скраплений газ, тверде та рідке пічне побутове паливо у межах соціальної норми житла та соціальних нормативів
користування житлово-комунальними послугами і обсягом визначеного Кабінетом Міністрів України
обов’язкового відсотка платежу.
У разі призначення субсидії, пільги з оплати
житлово-комунальних послуг та придбання твердого
палива і скрапленого газу особам, які зареєстровані
(фактично проживають) у житловому приміщенні (будинку), у період її отримання не нараховуються.
Субсидія призначається одній із зареєстрованих у
житловому приміщенні (будинку) осіб. В окремих
випадках на підставі рішення районної, районної у
м. Києві держадміністрації та виконавчого органу
міської і районної ради або утвореної ними комісії та
акта обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства субсидія може призначатися особі, яка
не зареєстрована, але фактично проживає у житловому
приміщенні (будинку) на підставі договору найму
(оренди) житла (далі — орендар), якщо їй нараховується плата за житлово-комунальні послуги. Для кожної родини, виходячи з її доходів, обов’язковий відсоток платежу обраховується індивідуально.
Сума субсидії, перерахованої (виплаченої) надміру внаслідок свідомого подання громадянином документів з недостовірними відомостями або неповідомлення громадянином про зміни — повертається
ним за вимогою органу, що призначив субсидію.
У разі коли громадянин добровільно не повернув
надміру перераховану (виплачену) суму субсидії, питання про її стягнення органи, що призначають субсидії, вирішують у судовому порядку.
Відділи державної допомоги проводять перерахунок субсидії в межах установленого строку її призначення самостійно без звернень громадян у разі:
— зміни цін і тарифів на послуги, для оплати яких
призначено субсидію;
— встановлення Кабінетом Міністрів України нового розміру частки витрат громадян на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого
газу, твердого та рідкого пічного побутового палива;
— встановлення рішенням виконавчого органу
сільської, селищної, міської ради або місцевої держадміністрації дати початку (закінчення) опалювального
періоду, що відрізняється від дати початку (закінчення) опалювального сезону, на який розраховується
субсидія, визначеної цим пунктом;
— отримання за запитом уточненої інформації
про склад зареєстрованих у житловому приміщенні
осіб, забезпеченість громадян житловою площею та
комунальними послугами, доходи осіб (крім субсидії
готівкою на придбання скрапленого газу, твердого та
рідкого пічного побутового палива);
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— проведення перерахунку розміру плати за житлово-комунальні послуги в разі їх ненадання або надання не в повному обсязі;
— зміни соціальної норми житла та соціальних
нормативів користування житлово-комунальними послугами;
— нарахування плати за послугу з централізованого опалення у разі відсутності засобів обліку теплової енергії з урахуванням фактичної температури зовнішнього повітря.
При висвітленні соціальних стандартів про надання матеріальної допомоги інвалідам, можна послатися на програму «Одноразові виплати жінкам, яким
присвоєно почесне звання України «Мати-героїня»,
інвалідам і непрацюючим малозабезпеченим особам та
особам, які постраждали від торгівлі людьми». Головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконавцем бюджетної програми є Міністерство соціальної політики України. Мінсоцполітики
здійснює розподіл бюджетних коштів між регіональними органами соціального захисту населення, які
розподіляють їх між районними органами соціального
захисту населення. Розподіл здійснюється пропорційно чисельності осіб, які отримують пенсію та/або
державну соціальну допомогу в розмірі, що не перевищує двох прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність. Чисельність таких осіб визначається на підставі відповідних форм звітності та/або за
даними державного підприємства «Інформаційно-обчислювальний центр». При цьому Мінсоцполітики
може використовувати для виплати допомоги не більш
як 3% загальної суми бюджетних коштів, а регіональні
органи соціального захисту населення — не більш як
10% загальної суми коштів, розподілених відповідно
обласними та Київською міською державними адміністраціями. На рис. 2 представлено основні проблеми
фінансування соціального захисту осіб з інвалідністю.
Людина з інвалідністю об’єктивно має додаткові
потреби, проблема створення відповідних умов для забезпечення її трудової діяльності та професійного
навчання також набуває відповідного специфічного
змісту і певних особливостей. Порядок створення, вимоги щодо таких робочих місць та фактичного працевлаштування на них інвалідів визначено відповідною
постановою Кабінету Міністрів України. Цей порядок
передбачає проведення атестації таких робочих місць
спеціально створеною комісією підприємства за
участю представників МСЕК, Держнаглядохоронпраці, громадських організацій інвалідів та їх пристосування відповідно до медичних рекомендацій для конкретної людини з особливими потребами. В Україні,
як і в більшості європейських країн, діє концепція
квотування державою певного відсотка робочих місць
на підприємствах. Відповідно до ст. 19 Закону України
«Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», всім підприємствам, установам та організаціям з
кількістю працюючих від 8 і більше осіб встановлено
норматив зі створення 4% робочих місць для працевлаштування інвалідів. Для порівняння: в Італії та Іспанії — 2%, у Німеччині — 5%, у Франції — 6%. Таку
квоту в Україні зобов’язані виконувати всі суб’єкти
господарювання незалежно від форми власності,
проте лише 55% підприємств дотримуються встановленого показника, їм вигідніше сплатити штраф, ніж
забезпечити роботою інваліда [6].
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Організація залучення інвалідів до участі в громадському житті; профілактика нещасних
випадків потребують додаткового аналізу незалежних експертів і конкретизації таких аспектів
у нормативно-правових актах

Основні проблеми фінансування
соціального захисту осіб з інвалідністю

Організація робочих місць
для інвалідів і компенсація при цьому витрат
виробництва, які не
покриваються коштами
від збуту виробленої
продукції

Невідкладна потреба надання
інвалідам разової грошової
допомоги, допомоги у
вирішенні соціальнопобутових питань

Низька адресність соціальних пільг,
відсутність єдиного законодавчого
акту, який би регулював систему
надання соціальних пільг,
невідповідність між розмірами пільг
та реальними можливостями їх
забезпечити

Рис. 2. Проблеми фінансування соціального захисту осіб з інвалідністю
(сформовано авторами на основі джерела [1])
При цьому лише незначна частина коштів від
штрафних санкцій спрямовується на створення робочих місць для інвалідів. Отже, існує нагальна потреба
в забезпеченні державного нагляду за дотриманням
роботодавцями цієї квоти. На наш погляд, для розширення можливостей надання гарантій працевлаштування для цієї категорії працівників варто запозичити
закордонний досвід щодо виконання роботи в дистанційному режимі, що значно допоможе регулювати зайнятість такої «проблемної» категорії робочої сили, як
інваліди. Про ефективність і вигідність зазначеної
форми зайнятості свідчить той факт, що в Європі нараховується близько 20 млн осіб, які працюють дистанційно [7].
Говорячи про невирішені проблеми осіб з функціональними обмеженнями, неможливо оминути наступні. Першочергове значення після реформування
системи матеріальної допомоги та соціальних послуг
має для інвалідів відповідне житло. Їм надано переважне право на поліпшення житлових умов у порядку,
передбаченому чинним законодавством. Житлові приміщення повинні бути обладнані спеціальними засобами та пристосуваннями, відповідно до індивідуальної програми реабілітації, а також телефонним зв’язком. При відсутності цих норм може проводитись заміна житлової площі. Як відомо, черга на житло розтягується на десятиліття і нині держава практично не
надає пільгове житло. Але коли житло отримується, це
право не використовується повною мірою, на невідповідність певних норм не звертається належна увага, —
інваліди не знають, як захищати свої права. Аналогічна ситуація з гаражами для автомобілів з ручним керуванням інвалідам із захворюваннями опорно-рухового апарату — будівництво таких гаражів має відбуватися лише поблизу місця їхнього безпосереднього
проживання. Проте вони не будуються і не надаються
в належній кількості та згідно з чинними правилами.
Проблема забезпечення інвалідів автомобільним
транспортом, як і житлом перейшла з часів Радянського Союзу. Нині 156 тис. інвалідів стоять у черзі на
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авто, що за можливостями їх надання розтягується на
майже 30 років. У цьому зв’язку варто поширити по
всій Україні муніципальні програми з надання безкоштовних транспортних послуг інвалідам, які можуть
замовити спецавтомобіль для відвідання поліклініки
чи іншої структури. Така практика добре зарекомендувала себе в окремих регіонах країни.
Запропонуємо наступні заходи щодо вирішення
проблем соціального захисту осіб з інвалідністю:
1. Для покращення добробуту осіб з інвалідністю
необхідним є осучаснення методології розрахунку
рівня прожиткового мінімуму, який є базовим державним соціальним стандартом, на основі якого визначаються розміри основних державних соціальних
гарантій та викорінити практику застосування розрахункового показника «розмір забезпечення прожиткового мінімуму» при визначенні розмірів соціальної допомоги. Внести зміни до законів України щодо вилучення показника «рівень забезпечення прожиткового
мінімуму» як такого, що не відповідає Конституції України.
2. Залучення громадян з інвалідністю до сфери
праці важливе як для них самих, так і для держави,
оскільки підвищується життєвий рівень інвалідів, збільшується їх платоспроможність, а також можливість
самореалізації. Для підвищення рівня працевлаштування осіб з інвалідністю доцільним вважається введення диференційованої норми працевлаштування
осіб з інвалідністю на підприємствах з урахуванням
особливостей та сфер їх діяльності. Розробити механізми стимулювання та мотивації роботодавців до працевлаштування осіб з обмеженими фізичними можливостями. Забезпечити контроль за виконанням чинного законодавства з метою недопущення дискримінації осіб з інвалідністю у сфері працевлаштування.
3. Забезпечити виконання (включаючи відповідне
фінансове забезпечення) Національного плану дій з
реалізації Конвенції про права інвалідів.
4. У контексті розвитку системи інклюзивної
освіти необхідно забезпечити сприятливі умови для
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формування інклюзивного освітнього середовища та
забезпечити доступ до якісної освіти осіб з інвалідністю з урахуванням їхніх потреб. Зокрема, освітні заклади мають бути забезпечені кваліфікованими і вмотивованими фахівцями через запровадження спеціальної підготовки і перепідготовки педагогічних кадрів з
питань роботи з людьми з інвалідністю, їх інклюзивного навчання, супроводу дітей з інвалідністю, створення безбар’єрного середовища навчальних закладів;
виготовлення підручників для дітей з вадами зору та
слуху тощо. Через перманентний брак коштів необхідно залучати недержавні структури до забезпечення
дітей з вадами зору доступними для них підручниками,
наочно-дидактичними матеріалами і спеціальними
посібниками для дітей, які потребують корекції фізичного розвитку, а також іншим приладдям.
5. З метою забезпечення ефективного доступу до
медичних послуг людей з інвалідністю прискорити
прийняття Закону України «Про загальнообов’язкове
державне соціальне медичне страхування».
6. Розробити та забезпечити повну реалізацію
ефективного механізму забезпечення людей з інвалідністю технічними засобами реабілітації та виробами
медичного призначення, а також визначити порядок
грошової компенсації на самостійне забезпечення такими засобами. Ефективний механізм має базуватися
на засадах адресності, доцільності, раціональності та
ефективності.
7. Розробити та реалізувати комплекс заходів,
спрямованих на повну реалізацію права інвалідів на
доступ до інформації відповідно до стандартів Конвенції ООН про права інвалідів.
8. Вжити конкретних заходів щодо посилення
відповідальності місцевих органів виконавчої влади та
територіальних громад за забезпечення доступу осіб з
особливими потребами до об'єктів громадського та цивільного призначення, благоустрою, транспортної інфраструктури, дорожнього сервісу, транспорту з урахуванням індивідуальних можливостей, здібностей та
інтересів — до освіти, праці, культури, фізичної культури і спорту.
9. Зобов’язати центральні та місцеві органи влади
забезпечити при комунікації з людьми з інвалідністю
способи та формати, що сприяють доступу до інформації, здійснювати відповідну адаптацію інформаційних продуктів та інформування щодо отримання публічних послуг.
10. У рамках розширення доступу до інформації
осіб з вадами зору і слуху запровадити заходи щодо
стимулювання розвитку ринку аудіокниг, підтримки
видань абеткою Брайля, підтримки адаптації інформації з застосуванням методу «спрощеного читання» у
культурно-просвітніх установах. За участі організацій
людей з інвалідністю розробити норми щодо форм,
критеріїв та часу титрування та сурдоперекладу телевізійних програм (інформаційних блоків, офіційної інформації, дитячих та юнацьких програм, правової інформації та повідомлень охорони здоров’я) як на державних, так і на комерційних каналах. Потребує вирішення питання надання особам з обмеженими фізичними можливостями послуг з доступу до глобальної
інформаційної мережі Інтернет на пільгових умовах.
11. Базуючись на досвіді країн Європи, вважаємо
за доцільне розглянути можливість створення Інституту вивчення проблем людей з обмеженими можли-
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востями та Інституту розробки допоміжних засобів для
людей з обмеженими можливостями.
Висновки. Аналіз актуальних проблем соціального захисту інвалідів в Україні засвідчує, що на нинішньому етапі недостатньо здійснено заходів щодо
забезпечення повноцінного життя людей з обмеженими можливостями та фізичними вадами, не проведена модернізація існуючої системи соціального захисту інвалідів. Необхідно прискорити розроблення
механізмів оптимізації будівництва соціального житла
та контролювати зобов’язання забудовників щодо виділення відповідної частки квартир для цієї категорії
громадян. Здійснити реформування стаціонарних установ для інвалідів та переведення фінансування на
створення допоміжних служб, які дадуть змогу людям
з інвалідністю жити без відриву від соціуму. Забезпечити можливість безперешкодного отримання реабілітаційних послуг за місцем проживання інваліда, в тому
числі розширити спектр надання соціальних послуг
недержавним сектором. Посилити державний нагляд
за дотриманням роботодавцями квоти на працевлаштування інвалідів та забезпечення належних умов
праці. Потребує вирішення питання надання особам з
обмеженими фізичними можливостями послуг з доступу до глобальної інформаційної мережі Інтернет на
пільгових умовах.
Нагальною потребою є збільшення кількості інформаційних, освітніх, художніх і дитячих програм і,
відповідно, обсягів фінансування виробництва і розповсюдження телепрограм із використанням сурдоперекладу та субтитрування. Інформаційні програми
на телебаченні повинні виходити в ефір із застосуванням субтитрів та мови жестів. У цьому зв’язку необхідне запровадження спеціальних навчальних програм
з підготовки сурдоперекладачів. Потребує вдосконалення співпраця держави і громадських організацій інвалідів, зокрема вона має відображатися у законі про
державний бюджет, в інших основоположних законах,
рішеннях уряду, міністерств, місцевих органів влади.
Також важливо сприяти громадським організаціям інвалідів у здійсненні моніторингу реалізації державної
політики у сфері забезпечення прав осіб з обмеженими
фізичними можливостями.
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ДОСЛІДЖЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
ЩОДО ФОРМУВАННЯ ПРОЖИТКОВОГО МІНІМУМУ
ЯК ОСНОВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНИХ ГАРАНТІЙ
Постановка проблеми. Незаперечною умовою та
невід’ємною складовою розбудови в Україні демократично-правової соціальної держави є формування соціально орієнтованого державного управління, що
було б спрямовано на суспільний розвиток та забезпечення узгодженості різноманітних потреб та інтересів
як окремих осіб, так і певних верств населення. Це
потребує формування відповідних механізмів державного регулювання соціально-економічних відносин,
зокрема створення системи державних соціальних гарантій [1].
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичні та методичні аспекти формування державних соціальних гарантій висвітлено у працях багатьох науковців, серед яких можна виділити: Л. І. Безтелесну [2],
А. М. Вергуна, В. П. Горина, І. О. Доценко, О. П. Кириленко, Г. С. Лапушняка [1] та ін.
Нормативно-правову базу забезпечення державних соціальних гарантій в Україні складає: Конституція України, Закон України «Про державні соціальні
стандарти та державні соціальні гарантії» та Закон України «Про прожитковий мінімум».
Так, відповідно до статті 46 Конституції України
«громадяни мають право на соціальний захист, що
включає право на забезпечення їх у разі повної, часткової або тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття з незалежних від них обставин,
а також у старості та в інших випадках, передбачених
законом. Це право гарантується загальнообов'язковим
державним соціальним страхуванням за рахунок страхових внесків громадян, підприємств, установ і організацій, а також бюджетних та інших джерел соціального забезпечення; створенням мережі державних, комунальних, приватних закладів для догляду за непрацездатними. Пенсії, інші види соціальних виплат та

допомоги, що є основним джерелом існування, мають
забезпечувати рівень життя, не нижчий від прожиткового мінімуму, встановленого законом» [3].
Закон України «Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії» визначає основні
державні соціальні гарантії (мінімальний розмір заробітної плати; мінімальний розмір пенсії за віком; неоподатковуваний мінімум доходів громадян; розміри
державної соціальної допомоги та інших соціальних
виплат), порядок їх визначення та затвердження, а також фінансове забезпечення [4].
Закон України «Про прожитковий мінімум» дає
визначення прожитковому мінімуму, закладає правову
основу для його встановлення, затвердження та врахування при реалізації державою конституційної гарантії
громадян на достатній життєвий рівень [5]. Прожитковий мінімум щороку затверджується Верховною Радою України в Законі «Про Державний бюджет України».
Отже, питання забезпечення механізму функціонування соціальних гарантій перебуває у полі зору не
тільки науковців, але ще є важливою складовою державної політики в Україні. При цьому найбільшу увагу
приділяють розміру прожиткового мінімуму, оскільки
він є основою встановлення державних соціальних гарантій та вони не можуть бути менші за нього.
Метою статті є визначення та дослідження державної політики України у сфері забезпечення соціальних гарантій, а саме формування прожиткового мінімуму.
Виклад основного матеріалу дослідження. Розмір
законодавчо встановленого прожиткового мінімуму в
Україні у 2010-2019 рр. в абсолютному вираженні поступово щорічно зростає, що безумовно є позитивною
динамікою (табл. 1).
Таблиця 1

Розмір законодавчо встановленого прожиткового мінімуму в місяць
(сформовано авторами на основі джерела [6])
Роки
1
2010
2011
2012
2013
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У середньому на одну
особу в місяць, грн
2
843,2
914,1
1042,4
1113,7

На дитину до 6
років, грн
3
799
870
961
1032

На дитину від 6
до 18 років, грн
4
957
1042
1197
1286

Для працездатних
осіб, грн
5
922
1004
1134
1218

Для осіб, що втратили
працездатність, грн
6
734
800
884
949
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Закінчення табл. 1
1
2014
2015
2016
2017
2018
2019

2
1176
1227,3
1388,1
1603,7
1744,8
1902,1

3
1032
1167
1355
1492
1626
1779

4
1286
1455
1689
1860
2027
2218

На підставі даних табл. 1, визначимо основні
тенденції змінення розміру законодавчо встановленого прожиткового мінімуму у відносному вираженні
(табл. 2).
Отже, результати аналізу свідчать про те, що законодавчо встановлений прожитковий мінімум зрос-

5
1218
1378
1600
1762
1921
2102

6
949
1074
1247
1373
1497
1638

тає однаковими темпами для усіх верст населення.
При цьому для дітей віком від 6 до 18 років його розмір найбільший, а для осіб, що втратили працездатність — найменший. Таким, чином, непрацездатні
особи (здебільшого це пенсіонери) є найменш соціально захищеною категорією населення України.
Таблиця 2

Динаміка розміру законодавчо встановленого прожиткового мінімуму
(відносне відхилення, у % до попереднього року)
Роки
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

У середньому на одну
особу в місяць
8,4
14,0
6,8
5,6
4,4
13,1
15,5
8,8
9,0

На дитину до
6 років
8,9
10,5
7,4
0,0
13,1
16,1
10,1
9,0
9,4

На дитину від 6
до 18 років
8,9
14,9
7,4
0,0
13,1
16,1
10,1
9,0
9,4

Необхідно відзначити, що частка населення із середньодушовими еквівалентними загальними доходами у місяць, нижчими законодавчо встановленого
прожиткового
мінімуму,
щорічно
зменшується
(рис. 1). Найбільш суттєве скорочення спостерігається

Для працездатних осіб
8,9
12,9
7,4
0,0
13,1
16,1
10,1
9,0
9,4

Для осіб, що втратили
працездатність
9,0
10,5
7,4
0,0
13,2
16,1
10,1
9,0
9,4

починаючи з 2015 р. Взагалі, частка населення із середньодушовими еквівалентними загальними доходами у місяць, нижчими законодавчо встановленого
прожиткового мінімуму, скоротилась у 2019 р. майже
у 8 разів порівняно з 2010 р.

Рис. 1. Частка населення із середньодушовими еквівалентними загальними доходами у місяць,
нижчими законодавчо встановленого прожиткового мінімуму, у % до загальної чисельності населення України
(сформовано авторами на основі джерела [7])
Починаючи з 2014 р. в Україні окрім законодавчо
встановленого прожиткового мінімуму впроваджено
визначення фактичного прожиткового мінімуму. На
рис. 2 наведено порівняння розмірів законодавчо встановленого та фактичного прожитого мінімумів у 20142019 рр.
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Данні, що наведені на рис. 2, демонструють значне
відставання величини законодавчо встановленого прожиткового мінімуму від фактичного. Так, у 2014 р.
фактичний прожитковий мінімум був більш ніж законодавчо встановлений на 15%, а починаючи з 2015 р.
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розрив значно збільшився (у 2019 р. фактичний прожитковий мінімум перевищує законодавчо встановлений майже у два рази).
Темпи зростання фактичного прожиткового мінімуму щорічно перевищують зростання законодавчо

встановленого прожиткового мінімуму (рис. 3). Отже,
найближчим часом законодавчо встановлений прожитковий мінімум малоймовірно співпаде з фактичним
прожитковим мінімумом.

Рис. 2. Середньорічні розміри законодавчо встановленого та фактичного прожитого мінімумів
(сформовано авторами на основі джерела [7])

Рис. 3. Темпи зростання середньорічних розмірів законодавчо встановленого та фактичного
прожитого мінімумів (у середньому на одну особу в місяць), у % до попереднього року
У 2015-2016 рр. більш 50% населення мали доходи менш фактичного прожиткового мінімуму (рис. 4).
Починаючи з 2017 р. частка населення із середньодушовими еквівалентними загальними доходами у місяць, нижчими фактичного прожиткового мінімуму,
має тенденцію до скорочення. Але, незважаючи на це,
у 2019 р. вона значно більш, ніж у 2014 р.
Порівняння даних, які наведені на рис. 1 та 4,
свідчить про те, що частка населення із середньоду-
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шовими еквівалентними загальними доходами у місяць, нижчими фактичного прожиткового мінімуму,
значно більше ніж відсоток населення із доходами,
нижчими законодавчо встановленого прожиткового
мінімуму.
З метою більш детального оцінювання зміни величини законодавчо встановленого прожиткового мінімуму виконаємо апроксимацію даних щодо його
розміру.
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Рис. 4. Частка населення із середньодушовими еквівалентними загальними доходами у місяць,
нижчими фактичного прожиткового мінімуму, у % до загальної чисельності населення України
(сформовано авторами на основі джерела [7])
У ході проведених експериментальних досліджень, з’ясовано, що динаміку середньорічного розміру законодавчо встановленого прожиткового мінімуму найкращим чином описує поліном 2-го ступеня

(рис. 5), оскільки в даному випадку індекс детермінації
R2 найбільший і складає більш 0,98, тобто більш 98%
вихідних даних підкоряються обраної тенденції.

Рис. 5. Апроксимація середньорічного розміру законодавчо встановленого
прожиткового мінімуму з використання поліноміальної функції
(поліном 2-го ступеня), грн
За допомогою поліноміальної функції апроксимації, що наведена на рис. 5, виконаємо прогнозування (екстраполяцію) середньорічного розміру законодавчо встановленого прожиткового мінімуму на
2020 р. (11 період):
y = 7,6701*(11)2 + 30,938*11 + 830,08 = 2098,5 грн.
Вже відомо, що з 01.12.2020 розмір законодавчо
встановленого прожиткового мінімуму в Україні складатиме 2189 грн у середньому на одну особу. Таким
чином, відхилення прогнозного значення від фактичного не перевищує 5%, тобто функція апроксимації
дозволяє отримати досить точний прогноз. Отже, визначимо прогнозне значення середньорічного розміру
законодавчо встановленого прожиткового мінімуму на
01.07.2021 р.:

За результатами прогнозування середньорічний
розмір законодавчо встановленого прожиткового мінімуму на 01.07.2021 р. становитиме 2200,3 грн, що на
15,7% більш ніж у 2019 р. Але, незважаючи на цей позитивний прогноз, середньорічний розмір законодавчо встановленого прожиткового мінімуму на І півріччя 2021 р. буде залишатися менш величини фактичного прожиткового мінімуму у 2019 р.
Підсумовуючи результати аналізу, слід наголосити на тому, що «розмір прожиткового мінімуму в
Україні всупереч законодавству затверджується не з
метою забезпечення встановлених соціальних прав, а
виходячи з можливостей виділення обмежених бюджетних сум; норми розрахунку застарілі; відсутній законодавчий механізм коригування із зростанням цін в
умовах інфляції тощо» [8].

y = 7,6701*(11,5)2 + 30,938*11,5 + 830,08 = 2200,3 грн.
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Висновки. Таким чином, механізми державної політики України щодо формування прожиткового мінімуму як основи забезпечення соціальних гарантій є
недостатньо ефективними. У зв’язку з цим особливої
актуальності набувають наступні заходи та рекомендації:
1. Осучаснити та регулярно оновлювати мінімальний набір споживчого кошику (переліку продовольчих товарів і, в особливості, непродовольчих товарів та
послуг), забезпечити його відповідність реальним потребам населення як на фізіологічному, так і на соціальному рівнях.
2. Удосконалити методику визначення вартості
набору споживчого кошику. Так, «однією з найбільш
обговорюваних як у наукових колах, так і серед фахівців у галузі соціальної політики, є пропозиція перейти до використання нормативно-структурного підходу розрахунку прожиткового мінімуму, який базується на нормативному визначенні складу продовольчого кошику та структурному методі розрахунку вартості непродовольчих товарів і послуг як відсотку до
вартості продовольчого кошику. На переконання багатьох, така методика визначення прожиткового мінімуму більше відповідатиме соціально-економічним
реаліям та зробить механізм розрахунку цього стандарту прозорим і зрозумілим» [9].
3. Впровадити європейський досвід, який полягає
у тому, що об’єктом встановлення прожиткового мінімуму є не окремі особи, а середньостатистична сім’я.
4. Включити до прожиткового мінімуму для працездатних осіб суми податків, а саме податок на доходи фізичних осіб та військовий збір.
5. Забезпечити підвищення розмірів законодавчо
встановленого прожиткового мінімуму, що закладаються у Державному бюджеті України, до фактичного
розміру прожиткового мінімуму, який визначається
Міністерством соціальної політики України.
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ДОСЛІДЖЕННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ
ТА ЇХ СІМЕЙ В УМОВАХ ПРОВЕДЕННЯ АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ
Постановка проблеми. Соціально-політичні зміни
в нашій державі, що призвели до виникнення збройного конфлікту, зумовили появу нової категорії осіб —
військовослужбовців, які виконують завдання в зоні
Антитерористичної операції (АТО). Тому виникає необхідність надання соціальних гарантій учасникам
АТО, членам їх сімей, пораненим військовослужбовцям, а також сім’ям, члени яких загинули під час проведення АТО, зокрема у частині поліпшення фінансово-матеріального стану зазначених категорій осіб.
Соціальний захист військовослужбовців або надані
державою соціальні гарантії у вигляді достатнього матеріального та фінансового забезпечення військовослужбовцям гарантує ефективне функціонування
збройних сил будь-якої держави. Систему забезпечення соціального захисту військовослужбовців та їх
сімей можна розглядати як сукупність соціально-правових, соціально-економічних і соціально-психологічних компонентів, які закріплені законодавчо та втілюються завдяки наявності ефективного механізму реалізації такої політики. Сутність соціального захисту
полягає у створенні умов, які нейтралізують вплив негативних факторів, пов’язаних із професійною діяльністю, або компенсують цей вплив.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Соціальний захист учасників антитерористичної операції — це
локальна, хоча і дуже важлива проблема системи обороноздатності України. Окремі питання права соціального забезпечення військовослужбовців та членів їх
сімей розглядалися С. Ветлинським, С. Пасікою,
О. Сайнецьким, І. Сиротою, Б. Сташківим, М. Шишлюком, Л. Цюкалом та іншими. Деякою мірою правове забезпечення військовослужбовців житлом розглядали А. Мельник, A. Мінаєв, М. Шишлюк. Вітчизняні науковці, експерти: В. Горбулін, О. Власюк,
О. Більовський та інші різнобічно осмислюють цю
суспільну проблему. Складність окресленої проблеми
та недостатня розробленість системи соціального захисту учасників антитерористичної операції засвідчують актуальність наукових розвідок і необхідність пошуку сучасних підходів у вирішенні нагальних і стратегічних питань.
Метою статті є аналіз сучасного стану соціального захисту військовослужбовців та їх сімей в умовах
проведення антитерористичної операції, визначення
основних проблем соціального захисту військовослужбовців, учасників АТО у сучасних умовах.
Виклад основного матеріалу дослідження. Події,
які відбуваються сьогодні на сході нашої країни потребують значного посилення системи соціального за-
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хисту. На сьогодні нагальною є проблема у сфері соціального забезпечення учасників АТО, військовослужбовців, які тривалий час захищають незалежність
та територіальну цілісність України. Сучасне забезпечення соціального захисту військовослужбовців — це
цілеспрямована системна діяльність держави і громадянського суспільства щодо забезпечення дієвості
нормативно-правових актів, якими встановлені відповідні пільги, гарантії та компенсації військовослужбовцям у зв’язку з виконанням ними обов’язків військової служби. Сьогодні в Україні визначальне місце
у системі соціального забезпечення та соціального захисту громадян посідає Міністерство соціальної політики, яке є центральним органом виконавчої влади,
діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України і яке забезпечує формування
та реалізує державну політику у сфері соціального захисту ветеранів війни та учасників антитерористичної
операції, зокрема забезпечення їх психологічної реабілітації, санаторно-курортного лікування, технічними
та іншими засобами реабілітації, житлом, надання
освітніх послуг, організації поховання, соціальної та
професійної адаптації військовослужбовців, які звільняються, осіб, звільнених із військової служби, та
учасників антитерористичної операції [1].
Відповідно до Закону України «Про внесення
змін до статті 6 Закону України «Про статус ветеранів
війни, гарантії їх соціального захисту», учасників антитерористичної операції віднесено до категорії учасників бойових дій, що надає їм право користуватися
гарантіями соціального захисту ветеранів війни [2].
З метою підвищення рівня соціальних і правових
гарантій військовослужбовців, призваних на військову
службу за призовом під час мобілізації в особливий
період, та членів їх сімей до нормативно-правових актів, що регулюють зазначену сферу правовідносин,
внесено відповідні зміни, якими: передбачено розширення кола осіб, що є учасниками бойових дій, та відповідно до якого змінюється порядок надання статусу
учасника бойових дій за участь в антитерористичній
операції; збільшене грошове забезпечення громадян,
призваних під час мобілізації, а саме, встановлено виплати на рівні виплат військовослужбовцям контрактної служби (раніше передбачалося на рівні виплат військовослужбовцям строкової служби); встановлено гарантії збереження місця роботи, посади, середнього
заробітку, за всіма громадянами, які призвані під час
мобілізації на військову службу, також є обов’язковою
до нарахування одноразова грошова допомога, що виплачується на день демобілізації; зберігається право на
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підприємницьку діяльність для приватних підприємців
при їх призові на військову службу під час мобілізації;
у разі призову на військову службу під час мобілізації
осіб пенсійного віку за ними зберігається виплата
пенсій; не допущено зменшення розміру пенсій офіцерам запасу, які призвані під час мобілізації; час проходження військовослужбовцями військової служби в
особливий період, що оголошується відповідно до Закону «Про оборону України», зараховуються до стажу
роботи (зокрема до стажу роботи за спеціальністю),
вислуги років, а також до стажу державної служби на
пільгових умовах; встановлено додаткові гарантії соціального захисту військовослужбовців в особливий період відносно надання відпусток; передбачено виплату
з 1 травня 2014 р. грошової винагороди в розмірі 100%
місячного грошового забезпечення, але не менш ніж
3000 грн; запроваджено виплату грошового забезпечення членам сімей військовослужбовців у разі неможливості ними його отримання під час участі у бойових діях та операціях тощо.
Постановою Кабінету Міністрів України № 326
від 11.08.2014 р. утворено Державну службу України у
справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції (далі — Служба). Служба є центральним
органом виконавчої влади України, на яку покладено
встановлення статусу учасника бойових дій учасникам
антитерористичної операції, надання їм передбачених
законодавством соціальних гарантій, адаптація та психологічна реабілітація, забезпечення санаторно-курортним лікуванням, технічними та іншими засобами
реабілітації, забезпечення житлом ветеранів війни, соціальної та професійної адаптації.
Порядок надання статусу учасника бойових дій
особам, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції або забезпеченні її проведення, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України
від 20.08.2014 р. № 413 (зі змінами). Відповідно до вказаного Порядку військовослужбовцям, які брали безпосередню участь у антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в
районах проведення антитерористичної операції, і
яким на день виключення зі списків особового складу
військової частини не наданий статус учасника бойових дій, видається комплект документів, необхідних
для надання цього статусу через військові комісаріати,
де вони будуть перебувати на військовому обліку, для
надання їх до комісій обласних військових комісаріатів, Київського міського військового комісаріату. Такими документами є: а) довідка (оригінал) про безпосередню участь особи в антитерористичній операції,
забезпеченні її проведення і захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України; б) документи, які є підставою для видачі довідки про безпосередню участь особи в АТО, зокрема витяги з наказів, директив, розпоряджень, посвідчень про відрядження, журналів бойових дій, бойових донесень,
книг нарядів, графіків несення служби тощо.
Пільги учасникам бойових дій надаються відповідно до статті 12 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту». Серед них,
зокрема, такі:
— 75-відсоткова знижка квартирної плати та вартості комунальних послуг, яка надається учасникам
бойових дій та членам їхніх сімей, що проживають разом з ними; позачергове встановлення на пільгових
умовах квартирних телефонів та абонентна плата за
користування телефоном у розмірі 50 відсотків;
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— безплатний проїзд усіма видами міського пасажирського транспорту, автомобільним транспортом
загального користування в сільській місцевості; безплатний проїзд один раз на два роки (туди і назад) або
один раз на рік (туди й назад) з 50-відсотковою знижкою залізничним, водним, повітряним або міжміським
автомобільним транспортом;
— безплатне одержання лікарських засобів за рецептами лікарів, першочергове безплатне зубопротезування, забезпечення санаторно-курортним лікуванням; першочергове обслуговування в лікувально-профілактичних закладах та першочергова госпіталізація;
виплата допомоги по тимчасовій непрацездатності в
розмірі 100 процентів середньої заробітної плати;
— використання чергової щорічної відпустки у
зручний час, а також одержання додаткової відпустки
строком до двох тижнів на рік; переважне право на
залишення на роботі при скороченні штату організації;
— першочергове забезпечення жилою площею.
Учасники бойових дій, які дістали поранення, контузію або каліцтво, забезпечуються жилою площею протягом двох років з дня взяття на квартирний облік;
— першочергове відведення земельних ділянок
для індивідуального житлового будівництва, садівництва і городництва, одержання позики на будівництво з погашенням її протягом 10 років, починаючи
з п’ятого року після закінчення будівництва;
— першочергове право на вступ до житлово-будівельних (житлових) кооперативів, кооперативів по будівництву та експлуатації колективних гаражів, стоянок для транспортних засобів та їхнє технічне обслуговування;
— щорічна разова грошова допомога до 5 травня
(у 2016 р. — 920 грн).
Відповідно до статей 10 та 15 Закону України
«Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» належні пільги отримують також особи, на яких
поширюється чинність зазначеного закону, а саме:
— сім’ї військовослужбовців, які загинули (пропали безвісти) або померли внаслідок поранення,
контузії чи каліцтва, одержаних під час виконання
обов’язків військової служби, а також внаслідок захворювання, одержаного в період проходження військової служби;
— дружини (чоловіки) померлих учасників бойових дій та визнаних за життя інвалідами, які не одружилися вдруге;
— діти померлих учасників бойових дій, які навчаються за денною формою навчання у вищих навчальних закладах I-IV рівнів акредитації та професійнотехнічних навчальних закладах [2].
Законом «Про статус ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту» учасникам бойових дій та інвалідам війни, особам (сім’ї загиблих), на яких поширюється чинність закону, передбачено надання пільги у
вигляді першочергового відведення земельних ділянок
для індивідуального житлового будівництва, садівництва і городництва. Порядок надання цих земельних ділянок визначений Земельним кодексом України
(далі за текстом — ЗКУ). Відповідно до ч. 1 ст. 121 ЗКУ
визначено, що громадяни України мають право на
безоплатну передачу їм земельних ділянок: для ведення фермерського господарства, для ведення особистого селянського господарства, для ведення садівництва, для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд, для індивіду-
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ального дачного будівництва, для будівництва індивідуальних гаражів.
Земельні ділянки можуть бути надані в таких
розмірах: для ведення садівництва — не більше 0,12 га;
для ведення особистого селянського господарства — не
більше 2,0 га; для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) у селах — не більше 0,25 га, в селищах — не більше 0,15 га, в містах — не більше 0,10 га;
для індивідуального дачного будівництва — не більше
0,10 гектара [2].
Для отримання землі учаснику бойових дій спочатку необхідно прийняти рішення, де саме він хоче
отримати ділянку (це не залежить від місця його реєстрації). Далі особи подають заяву до відповідного
Рівень економічного
розвитку держави

органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування. До заяви додається копія паспорту, ідентифікаційного коду та посвідчення УБД. Відповідний
орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування, який передає земельні ділянки державної
чи комунальної власності у власність, розглядає клопотання в місячний строк і дає дозвіл на розробку
проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки або надає мотивовану відмову стосовно його надання.
У загальному вигляді місце соціальних гарантій,
зокрема військовослужбовців, в економічній системі
держави можна представити у вигляді схеми, наведеної на рис. 1.

Соціальні гарантії
держави

Стан розвитку
демократичних засад
держави

НАПРЯМИ

Забезпечення мінімального рівня
добробуту громадянина

Задоволення пріоритетних потреб
суспільства

Підтримка громадянина
у скрутних та
непередбачуваних обставинах

ВИДИ ТА ФОРМИ

- рівень заробітної плати;
- індексація заробітної плати;
- кількість та рівень податків

- освіта;
- культурно-освітня робота;
- підготовка кадрів;
- охорона здоров’я;
- розвиток фізичної культури суспільства

- пенсії;
- стипендії;
- матеріальна допомога;
- адресна допомога;
- лікарняні

РІВЕНЬ СУСПІЛЬНОГО ДОБРОБУТУ ДЕРЖАВИ

Рис. 1. Місце соціальних гарантій в економічній системі держави
(сформовано авторами на основі джерела [3])
Аналіз вітчизняного та світового досвіду показує,
що кожний напрям із забезпечення соціальних гарантій держави має свої види та форми реалізації, а саме
[4]:
по-перше, прийнятний рівень добробуту громадянина, який здійснює трудову діяльність, забезпечується за допомогою мінімального рівня заробітної
плати, її індексації, помірних податків і невтручання у
підприємницьку діяльність;
по-друге, пріоритетні потреби суспільства (здобуття загальної освіти, виховання дітей і підлітків,
здійснення культурно-освітньої роботи, підготовка
кадрів, організація охорони здоров’я і розвитку фізичної культури членів суспільства), задовольняються за
кошт державного та місцевих бюджетів у формі безплатних послуг;
по-третє, громадяни у скрутних та непередбачуваних обставинах (підвищене навантаження на працездатних осіб у зв’язку з наявністю утриманців, незадовільним станом здоров’я, похилим віком, втратою роботи, кризовими явищами в економіці), підтримуються за допомогою пенсій, стипендій, грошових виплат та їх індексації, матеріальної допомоги, податкових пільг з платежів і послуг.
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Отже, державні соціальні гарантії мають підтримувати достатній життєвий рівень громадянина та
сприяти розвитку здібностей людини незалежно від її
матеріального становища, рівня її заробітної плати, а
також впливу економічних та інших зовнішніх факторів.
Аналіз зарубіжного досвіду забезпечення соціальних гарантій військовослужбовців засвідчує, що найрозвиненіша та відпрацьована система грошового забезпечення військовослужбовців створена в США і
країнах НАТО. Вона повністю відкрита для суспільства й інформація про соціальний захист посідає надзвичайно вагоме місце в рекламі військової служби.
Аналізу розміру основного окладу та його частки в
структурі грошового забезпечення військовослужбовців збройних сил США засвідчує, що частка основного
окладу коливається в межах від 62 до 75% для сер_
жантського складу, та від 72 до 81% — для офіцерського складу [5]. Порядок нарахування грошового забезпечення, що застосовується на сьогодні в більшості
країн Альянсу стимулює просування військовослужбовців по службі. Так, зростання грошового забезпечення у відносному значенні для офіцерського складу
становить до 82%, а для військовослужбовців сер-
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жантського і рядового складу — до 115% [6]. Для порівняння, в таблиці наведені коефіцієнти диференціа-

ції основних окладів грошового забезпечення військовослужбовців у деяких країнах-членах НАТО та Україні [7].
Таблиця
Коефіцієнти диференціації основних окладів грошового забезпечення військовослужбовців
у деяких країнах світу та Україні (сформовано авторами на основі джерела [7])

Військове звання

США
10,05
7,84
5,31
4,51
3,96
3,59
2,73
2,15
2,30
2,68
2,25
1,88
1,47
1,19
1,0

Генерал-полковник
Генерал-майор
Полковник
Підполковник
Майор
Капітан
Старший лейтенант
Лейтенант
Прапорщик
Старшина
Старший сержант
Сержант
Молодший сержант
Єфрейтор
Рядовий

Деякі країни НАТО
Франція
Великобританія
11,32
7,34
6,77
6,31
5,13
5,55
4,41
4,90
3,28
3,35
2,66
2,81
2,01
2,55
1,45
1,78
2,31
1,30
1,20
2,18
1,16
1,84
1,43
1,17
1,0
1,0

У середньому
10,7
7,31
5,58
4,82
4,04
3,20
2,52
2,06
2,13
1,99
1,88
1,63
1,45
1,18
1,0

Україна
2,82
2,40
2,13
1,92
1,72
1,57
1,37
1,28
1,22
1,08
1,06
1,04
1,03
1,01
1,0

службовців у деяких країнах НАТО та Україні в абсолютних величинах [6; 7] засвідчив, що рівень грошового забезпечення військовослужбовців України в 1,53 рази менше ніж у Росії та Польщі, та в 5-13 разів
менше ніж у США та Німеччині. Аналіз системи матеріального забезпечення військовослужбовців країнчленів НАТО [7] дає змогу виокремити п’ять основних
елементів такого забезпечення (рис. 2).

До того ж, грошове забезпечення рядового за
контрактом прийнято за одиницю, а коефіцієнти диференціації відображають у скільки разів збільшується
щомісячне грошове утримання відповідно до військового звання, з урахуванням середніх розмірів надбавок
і підвищень грошового забезпечення, що виникають у
процесі службового зростання. Крім того, аналіз основних окладів грошового забезпечення військово-

Матеріальне забезпечення
військовослужбовців

Прямі
регулярні
виплати

Спеціальні
заохочувальні
виплати

- грошове забезпечення;
- квартирне забезпечення;
- продовольче забезпечення;
- речове забезпечення

Компенсаційні
доплати

спонукають і приваблюють
військовослужбовців дефіцитних
професій, заохочують до продовження контрактів і перебування
на військовій службі
(понад 30 видів)

РІВЕНЬ

Пільги
соціального
забезпечення

- медичне обслуговування;
- страхування;
· тощо

ЯКІСТЬ

Інші пільги,
зокрема для
членів сімей

- освіта;
- система військторгів;
- працевлаштування

ДОСТУПНІСТЬ

Рис. 2. Система матеріального забезпечення військовослужбовців країн-членів НАТО
(сформовано авторами на основі джерела [7])
Ефективність системи соціального захисту багато
в чому залежить від організаційної підсистеми сфер
соціального захисту населення. Структура організації
системи соціального захисту військовослужбовців
включає в себе органи державної влади та органи безпосередньо в структурі Міністерства оборони України.
Соціальна захист військовослужбовців здійснюють
служби Міністерства оборони, органи управління оперативного командування, територіальні органи (військові комісії), а також командири (начальники) на
локальному рівні у військових частинах. При цьому
економічна функція системи соціального захисту військовослужбовців здійснюється на національному
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рівні, економічну та розвідувальну функції виконують
командири всіх рівнів безпосередньо в структурі ВСУ,
а інтегративну функцію здійснюють переважно військові комісії та командири на місцях. Відповідно до
норм чинного законодавства житлове забезпечення
військовослужбовців визначається через забезпечення
жилим приміщенням у разі потреби поліпшення житлових умов. Стаття 12 Закону України «Про соціальний та правовий захист військовослужбовців та членів
їх сімей» містить гарантії житлового забезпечення військовослужбовців різних категорій, а саме щодо:
— забезпечення військовослужбовців жилими
приміщеннями або за їх бажанням грошовою компен-
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сацією за належне їм для отримання жиле приміщення
на підставах, у межах норм і відповідно до вимог чинного законодавства;
— забезпечення військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової військової служби) та членів
їх сімей, які проживають разом з ними, службовими
жилими приміщеннями, що повинні відповідати вимогам житлового законодавства;
— надання військовослужбовцям, які мають вислугу на військовій службі 20 років і більше, та членам
їх сімей жилих приміщень для постійного проживання
або за їх бажанням грошової компенсації за належне
їм для отримання жиле приміщення;
— розміщення безплатно, у разі відсутності службового жилого приміщення військовослужбовців рядового, сержантського і старшинського складу, які
проходять військову службу за контрактом і не перебувають у шлюбі, в спеціально пристосованих казармах у розташуванні військової частини, а сімейні — у
сімейних гуртожитках [8].
Аналіз сучасного стану вирішення проблем забезпечення соціального захисту учасників антитерористичної операції свідчить про наступне. По-перше, залишається актуальним питання підвищення рівня грошового забезпечення військовослужбовців Збройних
сил України, створення ефективної системи матеріального заохочення та соціального захисту мобілізованих військовослужбовців, які беруть безпосередню участь у проведенні АТО. Водночас певні позитивні
зміни відбуваються, зокрема: збільшено розміри грошового забезпечення військовослужбовцям, які проходять військову службу за контрактом від восьми до
десяти мінімальних заробітних плат (Постанова КМУ
від 14.05.2015 р. № 406); військовослужбовцям, які
проходять військову службу за призовом під час мобілізації, встановлено виплату грошового забезпечення,
як для військовослужбовців, які проходять військову
службу за контрактом, тобто на цих військовослужбовців поширюються пільги, передбачені законами
України «Про військовий обов’язок і військову службу», «Про соціальний і правовий статус військовослужбовців і членів їх сімей», Кодексом законів про
працю та іншими нормативно-правовими актами (Постанова КМУ від 09.04.2014 р. № 111); надається одноразова грошова допомога у разі звільнення військовослужбовців, призваних на військову службу у зв’язку
з мобілізацією — залежно від посади ця виплата становить від 4241 до 9451 грн (Постанова КМУ від
17.09.2014 р. № 460); встановлено виплату винагороди
в розмірі 100% місячного грошового забезпечення, але
не менше 3000 грн (Постанова КМУ від 04.06.2014 р.
№ 158), таким чином, з урахуванням здійснених підвищень грошові виплати військовослужбовцям Збройних сил України, які залучаються до проведення Антитерористичної операції, збільшилися вдвічі порівняно з іншими військовослужбовцями і становлять залежно від посад від 5700 до 16710 грн на місяць.
По-друге, важливою проблемою соціального захисту учасників АТО є відсутність ефективного механізму вирішення житлових проблем військовослужбовців-учасників АТО. Хоча в Україні існує Комплексна програма забезпечення житлом військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, посадових осіб митної служби та членів їх сімей, проте внаслідок хронічного недофінансування ефективність зазначеної програми як інструменту вирішення житлових проблем військовослужбовців є вкрай низькою.
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Так, у 2010-2013 рр. при загальній кількості військовослужбовців, які потребували поліпшення житлових
умов, на рівні 44-45 тис., житлові умови покращили
2 тис. сімей [9]. Позитивним кроком є виділення в
2015 р. з державного бюджету 1140,5 млн грн на будівництво та придбання житла для військовослужбовців Збройних сил України, що дозволить Міністерству
оборони збудувати та отримати понад 3 тис. квартир.
Водночас окремо не визначено долю квартир для військовослужбовців-учасників АТО.
По-третє, не відповідає потребам сьогодення система пільгового забезпечення військовослужбовців,
ветеранів війни, учасників АТО та членів їхніх сімей.
Вона здебільшого має компенсаторний, а не мотивувальний характер, не зважає на особливості сьогодення, не корелюється з потребами національної безпеки та оборони, зокрема з нагальною необхідністю
побудови ефективної моделі соціального заохочення
громадян до виконання свого військового обов’язку
тощо.
Потребує вдосконалення процес забезпечення санаторно-курортним лікуванням постраждалих учасників АТО, що передбачає розробку та запровадження
відповідних бюджетних програм, розширення мережі
недержавних і закордонних закладів реабілітації, спрямування на це коштів волонтерських і міжнародних
організацій тощо. Доцільно передбачити особливий
режим реалізації для демобілізованих учасників АТО
конституційного права на працю, а також захист їх соціальних і трудових прав, зокрема надати додаткові гарантії щодо працевлаштування, перепідготовки, підвищення кваліфікації тощо. Для цього слід внести додаткові зміни до чинного трудового законодавства України, зокрема в Кодекс законів про працю та Закон
України «Про зайнятість населення». Державна служба України з питань праці має зосередитись на питаннях впливу на недобросовісних роботодавців, які не
виплачують заробітні плати на своїх підприємствах
учасникам АТО.
Висновки. Одним із важливих напрямків соціальної політики є забезпечення комплексу державних гарантій соціального і правового статусу військовослужбовців, які беруть участь у Антитерористичній операції, та призваних під час мобілізації, підвищення рівня
їх соціального захисту, членів їх сімей та сімей, члени
яких загинули під час проходження військової служби,
сприяння соціальній адаптації. Вивчення та запровадження позитивного досвіду зарубіжних країн, поліпшення ефективності взаємодії місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування з
регіональними інституціями сприятиме ефективній
підтримці учасників АТО та членів їх родин. Недостатній рівень соціального захисту військовослужбовців, як свідчить закордонний і вітчизняний досвід, негативно позначається на якісному складі війська,
знижує мотивацію, породжує невдоволення тощо. У
цьому зв’язку визначено ключові напрями діяльності
органів державної влади у сфері посилення соціального захисту військовослужбовців, які беруть участь в
АТО. До них віднесено: створення єдиного реєстру
учасників АТО, що дозволить забезпечити їм та їхнім
сім’ям належний рівень соціального захисту та гарантій; побудова ефективної моделі грошового забезпечення військовослужбовців; створення дієвого механізму забезпечення житлом військовослужбовців та їх
сімей; підвищення ефективності існуючої системи
пільг та компенсацій для учасників АТО та членів їхніх
сімей.
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ТРАНСФОРМАЦІЯ СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я
ЯК СКЛАДОВОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
Постановка проблеми та її актуальність. Протягом
останнього десятиріччя глобалізація виконує підсилюючу інтеграцію економік і суспільств у всьому світі,
являє собою неминуче явище в історії людства. Світ у
результаті обміну товарами і продуктами, інформацією, знаннями та культурними цінностями стає
більш взаємозалежним. Темпи цієї глобальної інтеграції стали набагато більш швидкими і вражаючими завдяки інноваційним досягненням у таких сферах, як
технології, засоби зв'язку, наука, транспорт, промисловість, прискорюючи розвиток людства. Вона являє
собою складний процес тому, що наслідки таких
швидких темпів змін можуть мати прояви неоднозначного впливу на стан та перспективи розвитку країни. Отож, більшість країн намагаються контролювати, адаптуватися або керувати наслідками глобалізаційних перетворень через систему національної безпеки. Таким чином, глобалізація структурує еволюцію
міжнародної безпеки, та, як наслідок, впливає на стан
та розвиток системи національної безпеки країн. Система забезпечення національної безпеки України
(СЗНБ) створюється і розвивається відповідно до
Конституції України та інших нормативно-правових
актів, що регулюють суспільні відносини у сфері управління національною безпекою [5]. Конституцією
України визначено, що найвищою соціальною цінністю в державі є людина, її життя та здоров’я. При
цьому кожна людина має природне невід’ємне й непорушне право на охорону здоров’я. Велике значення
таких благ, як життя та здоров’я, зумовлює необхідність їх охорони. Тому обрана тема дослідження є актуальною та відображає сучасне прагнення людства у
захисті та безпеці.
Аналіз останніх досліджень і публікацій та виділення невирішених частин загальної проблеми. Теоретичні напрацювання з питань національної безпеки у
сфері охорони здоров’я висвітлювалися в роботах провідних вітчизняних та зарубіжних науковців, серед
яких С. М. Попова [1] у своєму дослідженні розкрила
проблеми забезпечення національної безпеки України
в політичній, економічній, соціокультурній, інформаційній та екологічній сферах; Ю. Б. Іванов [2] висвітлив сутність та проблеми забезпечення національної
безпеки охорони здоров’я в Україні на сучасному етапі
розвитку національної економіки; В. І. Борщ [3] дослідив та проаналізував природу державно-приватного
партнерства як прогресивної форми інноваційно-інвестиційного механізму в сфері охорони здоров’я України; Л. Васєчко [4], яка у своєму дослідженні висвітлила питання законодавчого регулювання державної політики України у сфері охорони здоров’я та ін.
Ураховуючи усі напрацювання науковців та значну
увагу, яка приділяється реформуванню системи охорони здоров’я України в цілому, на наш погляд, недостатньо висвітлено взаємозв’язок розвитку системи
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охорони здоров’я з іншими складовими національної
безпеки України в цілому.
Мета статті — дослідити трансформацію системи
охорони здоров’я як складову національної безпеки
України.
Виклад основного матеріалу. В сучасному світі
проблема національної безпеки виділилась в окрему
галузь науки на перетині політики, демографії, економіки, культури, екології, охорони здоров’я, значення
яких постійно зростає. Від рівня національної безпеки
та її ефективності залежить саме існування та розвиток
людини, суспільства, держави. Процеси глобалізації,
посилення єдності світу і одночасно поглиблення його
національної різноманітності, привели до зміни загроз
і небезпек для людства, окремих націй і держав, що
вимагає нових підходів стосовно узгодження, управління та регулювання глобальною, міжнародною та
національною безпекою.
Проблеми національної безпеки належать до найголовніших, найскладніших багатоаспектних та інтегральних явищ суспільного і політичного життя. В
зв’язку з цим при вивченні національної безпеки використовують багато категорій, зокрема такі як безпека, національна безпека, нація, національні інтереси, загрози, небезпека, система забезпечення національної безпеки та інші [7].
Поняття національної безпеки відображає провідну роль нації — політичної, громадянсько-державної спільноти як носія інтересів розвитку суспільства,
вказує на те, що національна державність залишається
основною формою політичної організації суспільства,
а національна держава продовжує відігравати роль
важливого суб’єкта міжнародних відносин.
У сучасній науці поняття «безпека» використовується досить широко і вживається стосовно до різних
процесів, як природних, так і соціальних. У наукових
дослідженнях поширені терміни: «безпека», «національна безпека», «державна безпека», «міжнародна
безпека», «глобальна безпека», «безпека лікарських засобів», «безпека і охорона здоров’я». Автором безпека
розглядається як головний критерій існування і розвитку особистості, суспільства і держави. У зв'язку з
активізацією процесів, пов'язаних з виробленням загальних напрямків розвитку інститутів забезпечення
безпеки «особистості-суспільства-держави», в рамках
цієї статті дається аналіз підходів до самої правової категорії безпеки, а також до безпеки здоров'я. При
цьому родове поняття «безпека» характеризується багатозначністю і невизначеністю. На нашу думку, категорія «охорона здоров'я», як і категорія «національна
безпека», не може досліджуватися окремо від категорій «держава», «суспільство», «особистість», в силу їх
взаємозв'язку і динамічності.
Національна безпека функціонує через систему
різноманітних відносин між особою і суспільством,
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між громадянином і державою, між суспільством і державою, між різними державами. Тому національна
безпека — це стан внутрішніх і міждержавних відносин, який визначає ефективність системи державних,
правових і суспільних гарантій прав і свобод людини
і громадянина, базових цінностей та інтересів суспільства і суверенної держави від внутрішніх і зовнішніх
загроз.
Одночасно, національна безпека є системою оптимізації взаємовідносин між усвідомленими загрозами та ресурсами, що має суспільство для протидії
цим загрозам. Загрози для суспільства існують завжди,
а рівень захищеності від них ніколи не буває максимальним. Тому національна безпека є динамічним засобом досягнення і підтримки балансу між реальними та
потенційними загрозами, з одного боку, та здатністю
суб’єкта протидіяти їм — з іншого.
Необхідно відзначити, що якщо раніше безпека
розглядалася насамперед стосовно держави, потім стосовно суспільства, то в даний час безпека розглядається як національна безпека щодо особистості, суспільства і держави. Через концептуальне зміщення акцентів на забезпечення безпеки об'єктів головний суб'єкт забезпечення безпеки — держава — тепер розглядає небезпеки, виходячи з постулату «від часткового
до загального», резонно вважаючи, що усунення загроз і небезпек на рівні особистості призведе до їх
зникнення і на рівні держави, тим самим у систему
безпеки включається на постійній основі новий елемент — безпека здоров'я, проявляючись у формі охорони здоров'я сукупністю способів усунення наслідків
захворювань і профілактики, виникнення захворювань-загроз на загальносвітовому рівні.
Саме чітке закріплення охорони здоров`я як
«стратегічного пріоритету держави» та елементу системи національної безпеки може забезпечити належний рівень державної підтримки діяльності, спрямованої на захист та покращення здоров'я населення.
Аналіз процесів трансформаційних змін національних систем охорони здоров’я у європейських країнах, вказує на те, що вони здебільшого стосуються
організаційного, нормативного, економічного аспектів діяльності. Переоцінка наявних механізмів управління національними системами охорони здоров’я, що
здійснюється, стосується переважно питань фінансування, економічного регулювання, нормативного
ставлення до питань якості надаваних послуг та інших
аспектів діяльності. Усе це задля досягання найкращої
ефективності та результативності в боротьбі за громадське здоров’я. Різні країни це втілюють та реалізують
з урахуванням своїх національних особливостей та інтересів. При цьому спільним є врахування демографічних, соціально-економічних, національних традицій, медико-організаційних, територіальних та інших
особливостей. Це дозволяє нам, вивчаючи досвід різних країн світу, певні сучасні моделі медичних систем,
обґрунтовувати та запроваджувати в українську національну систему охорони здоров’я організаційноуправлінські, нормативно-правові засади і критерії
оцінки діяльності [8].
Об’єктами національної безпеки є: людина і громадянин — їхні конституційні права і свободи; суспільство — його духовні, морально-етичні, культурні, історичні, інтелектуальні та матеріальні цінності, інформаційне і навколишнє природне середовище і при-
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родні ресурси; держава — її конституційний лад, суверенітет, територіальна цілісність і недоторканність.
Серед суб’єктів забезпечення національної безпеки є Рада національної безпеки і оборони України,
міністерства та інші центральні органи виконавчої
влади.
Якщо говорити про Міністерство охорони здоров’я України, то виконуючи свої функціональні
обов’язки у серпні 2014 року Міністерство ініціювало
розробку Національної стратегії реформування системи охорони здоров’я в Україні. За допомогою нових
стратегічних підходів до підвищення якості та доступності допомоги та зменшення фінансових ризиків для
людей потрібно було надати нового поштовху реформі
галузі. У документа є дві головні мети: в першу чергу,
стимулювати правильні реформи, але водночас продемонструвати тим, хто приймає рішення, що здоров’я
та його охорона — потужний інструмент у політиці.
Стратегія прояснює вектор для реформи, надає їй
структури та демонструє потенціал різних заходів,
спрямованих на ефективний розвиток послуг охорони
здоров’я. На базі стратегії Міністерство охорони здоров'я розробило також Концепцію реформування фінансування системи охорони здоров'я та законопроєкти, стосовно реформування української медицини.
Багато факторів впливає на реалізацію обраних
стратегічних та тактичних дій у рамках проведення реформи системи охорони здоров’я України. Забезпечення населення лікувально-профілактичною допомогою в достатньому обсязі та високої якості залежить
від адекватності матеріально-технічної бази закладів
охорони здоров’я, професіоналізму і кваліфікації лікарів, психологічної готовності населення піклуватися
про стан свого здоров’я. Але серед обов’язкових умов
належної якості медичного обслуговування — фінансове забезпечення, один із основних чинників, що
впливає на розвиток охорони здоров’я й соціальноекономічну результативність галузі. З цього приводу
спостерігається багато дискусій та суперечностей. На
жаль, це призводить до ускладнень стосовно реалізації
медичної реформи. Також необізнаність громадян з
цього приводу призводить до негативного сприйняття
реформ та відторгнення змін.
Неефективна система фінансового забезпечення
охорони здоров'я не дає змоги проводити трансформацію та модернізацію системи надання медичної допомоги (медичних послуг) відповідно до потреб населення та забезпечує стійкість неефективності сьогоднішньої системи охорони здоров'я в цілому за рахунок
використання бюджетних коштів та відвертого антиконституційного домінування залучення коштів самих
пацієнтів, що за даними Національних рахунків значно перевищують міжнародні норми (витрати домогосподарств більше 40% — це катастрофічний стан галузі).
Така ситуація приводить до недоступності медичної
допомоги громадянам вже протягом десятиліть.
Додатково на неефективність системи фінансування впливає той факт, що не дотримується принцип
багатоканальності фінансування та диверсифікації ризиків системи — система фінансування охорони здоров'я в Україні, яка де-факто склалася на сьогодні, в
основному залежить від сплачених податків, функціонує незалежно від приватних витрат громадян.
Саме тому реальні зміни та реальне реформування системи охорони здоров'я в Україні має розпочатися зі створення кардинально нового механізму
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функціонування медицини — бюджетно-страхового
механізму фінансування охорони здоров'я в Україні
[6].
Національна служба здоров’я України підписала
договори з 1 524 закладами спеціалізованої медичної
допомоги. Тим самим розпочавши другий етап трансформації фінансування системи охорони здоров’я. Це
90% закладів, які подали свої пропозиції НСЗУ. Ще
138 проєктів договорів очікують на підписання. З півтори тисячі договорів із закладами спеціалізованої допомоги 50 — з приватними закладами.
Таким чином, практично всі комунальні медичні
заклади (районні, міські, обласні лікарні) країни увійшли в реформу і будуть отримувати кошти за прямим
договором з НСЗУ. Від сьогодні гроші підуть за пацієнтом у поліклініки, лікарні та інші спеціалізовані заклади. Загалом проєкти договорів отримали 1 662 заклади, які надають спеціалізовану медичну допомогу.
Найбільше договорів підписали у таких областях:
Харківська — 132, Дніпропетровська — 110, Львівська — 102.
Є відмови у підписанні: через те, що заклад не
пройшов процес автономізації, 20 — відсутня ліцензія
на медичну практику, 9 закладів, які подали невірні
статистичні дані. Договори з цими закладами планується укласти протягом першої половини квітня
2020 року.
У переважній більшості регіонів заклади подали
пропозиції та отримали проєкт договору на всі 26 пакетів медичної допомоги. Отже, ця допомога буде доступною громадянам.
Відтепер лікарні отримуватимуть гроші за медичні послуги, надані конкретному пацієнту. Ефективні лікарні, які обиратимуть пацієнти, зможуть
збільшити своє фінансування за новою системою.
Приблизно у 40% медзакладів збільшився бюджет порівняно з минулорічним державним та місцевим фінансуванням. Ще у 20% лікарень бюджет став більшим
за медичну субвенцію.
Серед регіонів, більшість закладів яких отримають значно більше фінансування, — Полтавська об-

№
з/п
1
1

2

3

4

ласть. Лубенська лікарня — більше на 205% — це
43 млн грн. Бюджет на три квартали 2019 року —
21 млн грн. Бюджет за ПМГ — 64 млн грн. Решетилівська районна лікарня — більше на 200% — це 9,5 млн
грн. Бюджет на три квартали 2019 року — 4,7 млн грн.
Бюджет за ПМГ — 14,2 млн грн.
Такі результати Полтавська область показала
тому, що в регіоні оптимізували мережу, місцева влада
подбала про оснащення лікарень та наявність в них
кваліфікованого персоналу. Отже, заклади змогли податися на більшу кількість пакетів, серед них — на
пріоритетні послуги, які НСЗУ оплатить за підвищеним тарифом.
На забезпечення Програми медичних гарантій
виділено 70,4 млрд грн. Приблизно 18,7 млрд грн
отримає первинна ланка, всі заклади якої (понад 1500)
переуклали договори з НСЗУ на 2020 рік. Також підписані контракти з усіма центрами екстреної медичної
допомоги (в Україні їх 25), на оплату їхніх послуг передбачено приблизно 4,7 млрд грн за 9 місяців 2020
року.
Загалом Програма медичних гарантій у порівнянні з медичною субвенцією збільшує фінансування
на цілий ряд медичних послуг — гемодіаліз, онкологічне лікування, паліатив (мобільний та стаціонарний), медична реабілітація.
Програма медичних гарантій — перелік медичних
послуг, які держава гарантує пацієнту безоплатно.
Скористатися ним може кожен громадянин України.
Аби отримати доступ до безоплатних послуг, пацієнт
повинен мати направлення від лікаря первинки або
лікуючого лікаря. Для цього спочатку потрібно
укласти декларацію з сімейним лікарем, терапевтом
або педіатром. Направлення не потрібне до гінеколога, психіатра, стоматолога і нарколога. Екстрена медична допомога надається безоплатно кожному — незалежно від наявності декларації [5].
Національна безпека України за суспільними
сферами функціонування поділяється на види (див.
таблицю).

Таблиця
Складові та сутність національної безпеки України*
Складові національної
Сутність складових національної безпеки
безпеки України
2
3
Політична
Стан захищеності політичних інтересів особи, соціальних груп, держав
від внутрішніх та зовнішніх загроз, а також система заходів щодо забезпечення цієї захищеності
Економічна
Стан захищеності національної економіки, який забезпечує здійснення економічного суверенітету, економічне зростання в умовах системи міжнародних взаємозв’язків. Економічна безпека передбачає захист економічного життя від незаконних і підривних фінансово-економічних дій окремих громадян, організацій та інших держав
Державна
Захищеність державних інституцій, необхідних для виконання функцій з управління загальносуспільними справами. До них належить
державний суверенітет, територіальна цілісність, державний кордон,
конституційний лад, державна влада, економічний, науково-технічний й оборонний потенціал
Соціальна
Стан захищеності соціальних інтересів особи, соціальних груп та суспільства в цілому. Від соціальної безпеки залежить забезпечення нормальних умов життя суспільства, недопущення деградації окремих соціальних груп, саме виживання української нації
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1
5

2
Інформаційна

6

Науково-технологічна

7

Екологічна

8

Гуманітарна та інтелектуальна

9

Воєнна

Закінчення таблиці
3
Рівень захищеності, стійкість основних сфер життєдіяльність щодо небезпечних, дестабілізуючих інформаційних впливів. Інформаційна
безпека особистості відображає рівень і якість її інформування щодо
реального стану справ у всіх сферах життєдіяльності, захищеність її
психіки та свідомості від небезпечних інформаційних впливів — маніпулювання, дезінформування та інших
Стан захищеності наукового потенціалу держави, наявних у країні
конкурентоспроможних технологій, а також недопущення та усунення
наслідків технологічної недосконалості господарської діяльності
Стан правових норм і відповідних інститутів, що гарантує захист навколишнього середовища, раціональне використання та відновлення
природних ресурсів, зберігання і розвиток довкілля для забезпечення
повноцінної життєдіяльності людини
Це стан захищеності гуманітарного потенціалу нації: її фізичного та
психічного здоров’я, соціального благополуччя, моральності, духовності, інтелектуального ресурсу, психологічної єдності, гуманітарної активності
Стан захищеності прав та свобод громадян, базових інтересів та цінностей суспільства і суверенної держави від можливих зазіхань із застосуванням воєнної сили. Особливістю воєнної безпеки є те, що вона
є частиною державної безпеки і в той же час функціонує як самостійне
явище

* Узагальнено автором на підставі джерел [1-4].
Система національних інтересів України визначається сукупністю основних інтересів особистості, суспільства і держави.
На сучасному етапі інтереси особистості полягають у реальному забезпеченні особистої безпеки, конституційних прав і свобод, у підвищенні рівня і якості
життя у фізичному, духовному та інтелектуальному
розвитку.
Інтереси суспільства в умовах сьогодення полягають не тільки у досягненні і підтримуванні соціальної
і національної злагоди, розвитку і зміцненні демократії, а і у національному відродженні України, яке дозволить кожному громадянину держави відчувати не
тільки права на захист, свободу та безпеку, а і їх реалізацію у дії.
У сучасних умовах поняття національної безпеки
розширюється за рахунок включення в нього все нових сфер суспільного життя. На жаль, проблеми, які
виникли у соціальній та гуманітарних сферах, призвели до кризи системи охорони здоров’я і соціального
захисту населення, і наслідком цього стало небезпечне
погіршення стану здоров’я населення; поширення
наркоманії, алкоголізму, соціальних хвороб, загострення демографічної кризи, прояви моральної та духовної деградації суспільства.
Висновки. З огляду на вищевикладене, на нашу
думку, до складових національної безпеки доцільно
додати окремим структурним елементом системи національної безпеки «безпека та охорона здоров’я населення», сутність якого буде відображати стан захищеності фізичного та психічного здоров’я громадян та
можливість відчувати дієву державну підтримку стосовно надання якісних медичних послуг, як з боку
державного сектору медичного обслуговування, так і з
боку приватної медицини. Також у цьому елементі повинно звернути особисту увагу на ступінь відповідальності держави, органів місцевого самоврядування за
недотримання належного забезпечення захисту медичних працівників, відповідальність особистості за
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неналежне медичне обслуговування, недопущення неконтрольованого ввезення в Україну екологічно небезпечних технологій, речовин і матеріалів, збудників
хвороб, небезпечних для людей, тварин, рослин, організмів, перегляд стандартів ввезення та виготовлення
лікарських препаратів, інвестування у розвиток національної фармацевтичної промисловості як стратегічно
важливого сектору у забезпеченні охорони здоров’я
людини як найважливішого потенціалу держави.
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ФОРМУВАННЯ ТА ПЛАНУВАННЯ ЛАНЦЮГІВ
РЕСУРСНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НА РЕГІОНАЛЬНИХ
ТОВАРНИХ РИНКАХ НА ОСНОВІ SCOR-МОДЕЛІ
Постановка проблеми та її зв'язок з важливими науковими та практичними завданнями. Сьогодення диктує необхідність по-новому переглянути відносини
між учасниками (суб’єктами) регіональної економіки.
Нові тенденції та нові підходи до ведення бізнес-процесів у регіоні потребують побудови ланцюгів ресурсного забезпечення регіонів на засадах саморозвитку та
самозабезпечення. Виникає необхідність використання наукового апарату на базі системно-комплексного підходу, який полягає у виявленні складових
(елементів), встановленні взаємозв’язку між ними,
формуванні їх у систему, яка має вхід (мету) та вихід
(ресурси) та налагодженні зворотні зв'язки із зовнішнім середовищем.
Аналіз останніх публікацій по проблемі. Сучасними
авторами, які займаються питаннями управління ланцюгами постачань, є такі: Л. Ларіна [1], О. Мороз [2],
В. Лисюк [3], О. Новоселов [4], О. Нікішина [5], М. Тараканов [6], І. Пузанова [7], Д. Іванов [8], Дж. Шапіро
[9], І. Коблянська [10], Л. Ковальська [11; 12], З. Герасимчук [12], Б. Буркинський [13], С. Гриценко [14]
та ін.
Виділення невирішених раніше частин загальної
проблеми. Однак вченими практично не розглядаються
питання сутності та ролі управління ланцюгами постачань в регіональному управлінні. Лише деякі з них
займаються питаннями розвитку окремих елементів
інфраструктури товарних ринків.
Питаннями науково-методичних основ формування та моделювання регіональних логістичних систем та їх економічного розвитку займається Р. Ларіна
[1]. Разом з нею, О. Мороз вважає, що регіональні економічні зв’язки інтегрують одиничні процеси відтворення на рівні підприємств у регіональний відтворювальний процес, а міжрегіональні — забезпечують:
а) формування усіх ресурсів відтворювального процесу
регіону за рахунок міжрегіонального обміну; б) взаємодію регіонального відтворювального процесу з економікою країни; в) участь регіональної системи у
формуванні загальнодержавних ресурсів, а також у виробництві певної частини національного доходу країни [2].
Однак вимоги сьогодення та управління соціально-економічним розвитком регіонів потребують
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теоретико-методологічних розробок формування ланцюгів ресурсного забезпечення регіональних товарних
ринків на засадах саморозвитку та самозабезпечення
територій.
Метою статті є процес формування та планування
ланцюгів ресурсного забезпечення на регіональних товарних ринках на основі SCOR-моделі.
Для досягнення поставленої мети було сформульовано та вирішено такі завдання:
— удосконалити понятійно-категоріальний апарат менеджменту управління бізнес-процесами на регіональному рівні шляхом введення поняття «ланцюги
ресурсного забезпечення регіональних товарних ринків» у вузькому та широкому розумінні;
— надати складові формування та планування
ланцюгів ресурсного забезпечення регіональних товарних ринків;
— запропонувати блок-схему відносин між різними процесами учасників ланцюгів ресурсного забезпечення регіональних товарних ринків за моделлю
«3D: простір — час — рух»;
— дослідити процес формування та планування
ланцюгів ресурсного забезпечення на регіональних товарних ринках;
— охарактеризувати процес планування та формування ланцюгів ресурсного забезпечення регіональних
товарних ринків з позиції інтегрованого планування;
— надати схему ланцюгів ресурсного та товарного
забезпечення регіональних товарних ринків та узагальнити сучасні управлінські технології за моделлю —
«Потокова діаграма SCOR».
Отже, враховуючи регіональні особливості формування потенціалу ресурсного забезпечення, доцільно здійснити подальші наукові розробки соціально-економічного розвитку регіону з позиції формування ланцюгів ресурсного забезпечення в регіонах.
Виклад основних результатів та їх обґрунтування.
Сучасні динамічні умови диктують нові підходи до управління ланцюгами ресурсного забезпечення регіональних товарних ринків. При формуванні та плануванні
ланцюгів ресурсного забезпечення регіону важливим
постають питання встановлення ефективних взаємозв’язків між усіма учасниками (суб’єктами) даних лан-
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цюгів, де важлива роль відводиться регіональним товарним ринкам та виваженому процесу планування.
Ланцюги ресурсного забезпечення регіональних
товарних ринків слід розглядати як формування економічних взаємозв’язків між його учасниками (суб’єктами), а саме:
— ланцюг ресурсного забезпечення регіональних товарних ринків у вузькому розумінні — це послідовно-паралельне об’єднання відтворювальних, управлінських,
інфраструктурних та інших параметрів ресурсних та
товарних потоків, враховуючи територіальні та споживчі особливості кожного регіону.

Сектор 1
постачальницький

Сектор 2
сировинний

Сектор 3
виробничий

—ланцюг ресурсного забезпечення регіональних товарних ринків у широкому розумінні — це система взаємовідносин між учасниками (суб’єктами) регіональних товарних ринків щодо створення, відновлення,
переміщення ресурсів, сировини, товарів, матеріалів у
територіально-регіональному аспекті для задоволення
їх ресурсних потреб та саморозвитку регіону.
Ланцюг ресурсного забезпечення регіональних
товарних ринків формується під час бізнес-процесів,
охоплюючи послідовно таки сектори, як: постачальницький, сировинний, виробництва, розподілу та реалізації, споживчий, утилізаційний (рис. 1).
Сектор 4
розподілу та
реалізації

Сектор 5
споживчий

Сектор 6
утилізації
та переробки
відходів

БІЗНЕС-ПРОЦЕСИ
Рис. 1. Складові формування ланцюгів ресурсного забезпечення регіональних товарних ринків (розробка авторів)

Рік,
півріччя

Квартал,
місяць

Вид (конфігурація)
ланцюга ресурсного
забезпечення регіону

Попит

Планування
попиту
на
ресурси
і товари

Виходячи з сутності ланцюга ресурсного забезпечення регіональних товарних ринків у широкому розумінні, в процесі його формування, виникають відносини між учасниками (суб’єктами) цього ланцюга,
які у ході своєї діяльності здійснюють певні процеси,
підпроцеси, операції тощо. Ці зв’язки схематично
представлено у вигляді блок-схеми на рис. 2.

Планування
ланцюгів ресурсного
забезпечення регіону

Попит

Декада,
тиждень

Доступність
ресурсів та товарів

План
виробництва

Прийом
замовлень

Управління
замовленнями

Замовлення

Доба

Інноваційні,
інформаційні технології

Календарне
планування

Прогнозування

Стратегічні напрямки, тактика реалізації та делегування
повноважень між суб’єктами (учасниками) ланцюгів
ресурсного забезпечення в рамках формування регіональної
економіко-соціальної стратегії на засадах саморозвитку та
самозабезпечення регіону

Кожний сектор вищезазначеного ланцюга передбачає процеси відтворення ресурсів і товарів, їх накопичення і розподіл відповідно до мети самозабезпечення та саморозвитку регіону. Також слід звернути
увагу на той факт, що за умови насичення регіонального товарного ринку, доцільно вести розмову про подовження цього ланцюга в міжрегіональному аспекті.

Рис. 2. Блок-схема відносин між різними процесами учасників (суб’єктів) ланцюгів ресурсного
забезпечення регіональних товарних ринків за моделлю «3D: простір — час — рух» (розробка авторів)
Дана блок-схема свідчить про те, що процес
формування та планування ланцюга ресурсного забезпечення регіональних товарних ринків за ознакою

2020/№2

«час» має такі рівні, як: стратегічний (рік, 9 місяців,
півріччя), тактичний (квартал, місяць) та оперативний
(декада, тиждень, доба).
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Особливості функціонування регіональних товарних ринків спонукають до інтегрованого планування
ланцюгів ресурсного забезпечення, під яким слід розуміти комплекс взаємопов’язаних процесів, що дозволяють здійснювати планування на усіх рівнях бізнеспроцесу, як за секторами, так і ланками у межах і-го
сектору даного ланцюга.
Метою інтегрованого планування ланцюгів ресурсного забезпечення регіональних товарних ринків
є підвищення якості та максимального досягнення поставлених завдань та реалізації стратегічних планів регіону завдяки впровадженню системи управління в
усіх секторах ланцюгів ресурсного забезпечення. Це
дозволяє підвищити їх ефективність з позиції об’єднання принципу нерозривності ресурсного та інформаційного потоків з функціональною інтеграцією.
Інтегроване планування характеризується безперервним характером, тобто необхідно при формуванні
ланцюгів ресурсного забезпечення враховувати такі
ознаки, як: «простір» та «рух». Такий підхід до планування дозволяє реалізувати основну мету регіональної
стратегії формування ланцюгів ресурсного забезпечення товарних ринків.
Крім того, дана блок-схема відображає планування не тільки обсягів ресурсів (товарів) та їх виробництво, але й — регіонального попиту на ці ресурси та
товари відповідно до теорії ємності ринку.
Основою для розробки інструментарію формування та планування ланцюга ресурсного забезпе-

чення регіональних товарних ринків є SCOR-модель
[15].
Дана модель представляє собою [16-20]:
а) типову організацію процесів та підпроцесів
планування ланцюгів ресурсного забезпечення на регіональних товарних ринках;
б) референтну модель підпроцесів та операцій у
ланцюгах ресурсного забезпечення — SCOR, яка розроблена Supply Chain Council (SCC);
в) є основою концепції управління ланцюгами
ресурсного забезпечення від Global Supply Chain
Forum.
Більш адаптованою до української економіки при
формуванні та плануванні ланцюгів ресурсного забезпечення регіональних товарних ринків вважаємо використання SCOR-моделі, яка розроблена міжнародною організацією «The Supply-Chain Council — SCC»
(Радою по ланцюгам постачань) з метою найбільш
ефективного планування, прогнозування та аналізу
ланцюгів постачань (ланцюгів ресурсного забезпечення). Ідеологією даної моделі є об’єднання принципу нерозривності ресурсного, сировинного, товарного та інформаційного потоків з функціональною інтеграцією, що і робить її ефективною.
SCOR-модель органічно поєднує у собі такі найбільш сучасні управлінські технології, як: реінжиніринг, бенчмаркінг та «найкраща практика» [16; 20].
Запорукою успішного функціонування такого
ланцюга є використання сучасних технологій на засадах техно-глобалізму (див. таблицю).
Таблиця
Сучасні управлінські технології, які включаються у SCOR-модель

Управлінські технології
та концепції
Проєктування бізнес-процесів
(ланцюгів ресурсного забезпечення)
Бенчмаркінг (Benchmarking)

Опис управлінських
технологій
Опис самого бізнес-процесу (секторів ланцюга ресурсного забезпечення)
Моніторинг та аналіз економічного стану регіонів-конкурентів
та визначення показників на основі найкращих показників
Аналіз найкращої практики Визначення та опис управлінської
(Best Practice)
практики та програмних рішень,
які дозволять отримати найкращі
результати
Реінжиніринг бізнес-процесів Визначення майбутнього процесу
(Business Process Reengineering) «як повинно бути»

Інформація, що наведена у таблиці, демонструє
управлінські технології та концепції, описує їх сутність
та адаптує до референтної SCOR-моделі.
Дана модель дозволяє формувати ланцюги ресурсного забезпечення на регіональних товарних ринках
завдяки відповідності їх побудови до міжнародних
стандартів якості.
Особлива роль у цій моделі відведена взаємовідносинам між усіма учасниками ланцюгу ресурсного
забезпечення, причому як в рамках одного регіону, так
і декількох одночасно (міжрегіональне співробітництво).
На основі вищезазначеного, авторами пропонується побудувати схему ланцюгів ресурсного та товарного забезпечення регіональних товарних ринків на
основі моделі «Потокової діаграми SCOR» (рис. 3).
Дана схема демонструє кореляцію таких бізнеспроцесів процесів, як: «переробка сировини  сиро-
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Опис референтної SCOR-моделі
(Supply Chain Operations Reference)
Дана модель виступає в якості міжнародного міжгалузевого стандарту, який конкретизує процес формування, планування та управління ланцюгами постачань
(ланцюгами ресурсного забезпечення регіонів). Описує
взаємовідносини між учасниками цих ланцюгів.
SCOR-модель дозволяє зафіксувати поточний стан усіх
бізнес-процесів та підпроцесів, а також дозволяє моделювати їх у майбутньому на засадах саморозвитку та самозабезпечення регіонів.
У дану модель включені такі блоки: процеси —
метрики — найкращі практики — персонал.
Показниками моделі є: надійність поставок ресурсів та
сировини; швидкість реакції ланцюга; продуктивність
або ресурсовіддача інфраструктури регіону; витрати у
вартості постачань; ефективність управління активами
регіону в ланцюгу ресурсного забезпечення

винний сектор», «виробництво товарів  товарні ринки», «формування ланок сектору  формування сектору», «дистрибуція, склади  розподіл».
Отже, дана модель дозволить у подальшому сформувати ланцюг ресурсного забезпечення регіонального
та міжрегіонального відповідального співробітництва.
Висновки та перспективи подальших досліджень.
Отже, у науковій статті запропоновано теоретико-методичний підхід до планування та формування ланцюгів ресурсного забезпечення регіональних товарних
ринків на основі SCOR-моделі, яка поєднує у собі такі
управлінські технології, як: реінжиніринг, бенчмаркінг та «найкраща практика» та дозволяє розглянути
показники формування ланцюгів ресурсного забезпечення на основі ланцюгу показників ефективності
«постачання  сировина  виробництво  розподіл  споживання  утилізація».

ВІСНИК ЕКОНОМІЧНОЇ НАУКИ УКРАЇНИ

УМАНЕЦЬ Т. В., ТОПАЛОВА І. А.
Переробка
сировини

Виробництво товарів

D1

М1

Сировинний сектор

S1

М1

Формування ланок сектору

D1

Товарні ринки

S1

Дистрибуція,
склади

М2

D2

S2

S2

М1

D1

S1

S1

М3

D3

S3

S3

Формування сектору

Розподіл
(у т.ч. міжрегіональний)

Умовні позначення:
М1 — виробництво в запас;
М2 — виробництво під замовлення (клієнто-орієнтоване виробництво);
М3 — проєктування та виробництво під замовлення;
D1 — транспортування ресурсів, сировини, товару у запас;
D2 — транспортування ресурсів, сировини чи товару під замовлення;
D3 — транспортування ресурсів, сировини, товару, який спроектовано та вироблено під замовлення;
S1 — формування товарних партій у запас;
S2 — формування товарних партій під замовлення;
S3 — формування товарних партій, які спроектовано та вироблено під замовлення

Рис. 3. Схема ланцюгів ресурсного та товарного забезпечення регіональних
товарних ринків на базі потокової діаграми SCOR
Такий підхід до формування ланцюга ресурсного
та товарного забезпечення регіональних товарних
ринків за вище наведеною схемою на базі потокової
діаграми SCOR дозволить оптимізувати процеси щодо:
а) планування, управління та постачання: витрати на планування, управління та придбання ресурсів (коефіцієнт використання ресурсів);
б) виробництва: швидкість виробничого процесу,
швидкість реалізації продукції, якість продукції (зниження браку, стандарти якості, інтенсифікація виробництва, диверсифікація виробництва);
в) споживання: кількість та швидкість реалізованої продукції, управління замовленнями, задоволення
споживачів;
г) утилізації: безвідходність, переробка сировини,
ресурсів, товарів та упаковки, екологізація виробничого процесу.
У подальших дослідженнях дана модель дозволить сформувати ланцюг ресурсного забезпечення регіонального та міжрегіонального відповідального співробітництва.
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ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ЦИФРОВОГО МАРКЕТИНГУ
ЯК ІННОВАЦІЙНОГО ІНСТРУМЕНТУ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ
Постановка проблеми. Стрімкий розвиток інформаційних технологій значно впливає на діяльність вітчизняних підприємств. Для того щоб не відставати від
конкурентів, а вигідно виділятися серед них, підприємствам необхідно значну увагу приділяти цифровому
маркетингу. Якщо на початку розвитку маркетингу
його вдосконалення було спрямоване на товар, потім — на дистрибуцію й управління продажами, то сьогодні розвиток інформаційних та цифрових технологій
суттєво змінює маркетингову діяльність підприємства
загалом. У сучасних умовах посилення конкуренції
підприємства повинні проявляти гнучкість до змін як
у внутрішньому, так і в зовнішньому середовищі та
вміти швидко до них адаптуватися.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питанням розвитку цифрового маркетингу займалися такі
зарубіжні дослідники, як І. Ашманов, Ф. Вірін,
О. Кент Вертайм, І. Манн, Я. Фенвік та інші. Серед
українських учених — С. Гриценко, М. Окландер,
О. Романенко, В. Рубан, Д. Яцюк. Водночас залишаються дискусійними питання наукового обґрунтування ролі та місця цифрового маркетингу в сучасних
умовах розвитку суспільства.
Метою статті є аналіз та оцінювання тенденцій
розвитку цифрового маркетингу в умовах інформатизованого середовища.
Виклад основного матеріалу дослідження. Маркетинг відіграє ключову роль у цифровій трансформації
підприємства. Робота маркетологів з даними клієнта
робить маркетинг унікальним інструментом для управління цифровізацією. Згідно з доповіддю Forrester
«Challenge Traditional Leadership To Win at Digital
Transformation», «62% респондентів, чиї компанії проходять цифрову трансформацію, очолювану директором з маркетингу, підтверджують, що їхній бізнес переживає двозначне зростання в порівнянні з 50% респондентів, де цифровізація управляється ІТ-директорами» [1]. Згідно з опитуванням, проведеним TechProResearch в 2018 році, 70% респондентів зазначили, що
їхні компанії або вже розробили стратегію цифровізації, або працюють над цим; 53% повідомили, що їхні
бюджети щодо цифровізації значно зросли з 2016 по
2017 рік. Слід підкреслити, що цифровізація набула
пріоритетного значення не тільки для ІТ-компаній, а
й для підприємств, де маркетинг є однією з ключових
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сфер [2]. Тобто цифрова трансформація як промисловості й бізнесу, так і суспільства загалом породжує
нову термінологію, принципи, методи та багато інших
інструментів для спрощеного ведення бізнесу. Так зародилося поняття «цифровий маркетинг», яке вказує
на те, що маркетинг функціонує з урахуванням певної
сукупності факторів, що визначають ефективність системи реалізації товарів (послуг) у цифрову епоху.
Цифровий маркетинг — це новий етап еволюції
маркетингу. Він настає, коли маркетингова діяльність
компанії здійснюється здебільшого з використанням
цифрових каналів. Це адресні канали, що дозволяють
маркетологам вести постійний двосторонній персоніфікований діалог з кожним споживачем. Такий діалог
побудований на використанні даних, отриманих у результаті минулих взаємодій зі споживачем. Крім того,
маркетологи постійно використовують інформацію
про поведінку споживачів, яка надходить до них в режимі реального часу. Це забезпечує зворотній зв’язок
зі споживачем, поліпшуючи і оптимізуючи взаємодію
з ним. Сьогодні цифровий маркетинг використовує
п’ять цифрових каналів [3]:
1) мережу Інтернет і пристрої, що надають доступ
до неї (комп’ютери, ноутбуки та ін.);
2) мобільні пристрої (планшети, смартфони
тощо);
3) локальні мережі (Екстранет, Інтранет);
4) цифрове телебачення;
5) інтерактивні екрани, POS-термінали.
Дослідження щодо користування Інтернетом в
Україні було проведено дослідницьким холдингом
Factum Group Ukraine за ініціативою Інтернет Асоціації України. Для цього було обрано метод поквартирного репрезентативного опитування F2F (віч-на-віч)
як найбільш надійний на сьогодні метод дослідження
електоральних настроїв. Цей метод оснований на
чотирьохступеневій стохастичній вибірці, яка гарантує
найбільш точний відбір на кожному етапі: вибір районів, вулиць, будинків і квартир електорату, а також коректний відбір респондента серед членів домогосподарства для участі в опитуванні [1].
Дослідження показало, що кількість регулярних
користувачів Інтернету в Україні в ІІІ кварталі 2019
року складала 22,96 млн осіб, або 71% дорослого населення. Порівняно з 2018 роком користування Ін-
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тернетом збільшилось на 6%, і зараз домашній Інтернет наявний у 65% населення країни. Частка користувачів мобільних пристроїв (смартфон, планшет) серед
регулярних користувачів Інтернету становить 69%, а
22% користувачів Інтернету використовують лише мобільні пристрої [1].
За результатами дослідження Pew Research
Center, найбільш активними користувачами Інтернету
в США є молоді люди: приблизно половина 18—29річних (48%) повідомляє, що вони майже постійно користуються Інтернетом, а 46% користуються Інтернетом кілька разів на день. Для порівняння, лише 7%
тих, хто старше 65 років, майже постійно користу-

ються Інтернетом, а 35% користувачів Інтернету в цій
віковій категорії заходять в Інтернет кілька разів на
день [2]. Вікову структуру користувачів Інтернету
згідно з дослідженням Pew Research Center представлено на рис. 1.
Частка дорослих віком від 18 до 29 років, які повідомляють, що користуються Інтернетом майже постійно, зросла на 9% з моменту останнього проведення
опитування в 2018 році, а частка 30—49-річних користувачів залишилась в цей період незмінною. Водночас
частка постійних користувачів Інтернету у віці від 50
до 64 років зросла з 12% у 2015 році до 19% у 2019 році
[1].
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Рис. 1. Вікова структура користувачів Інтернету в США за результатами дослідження Pew Research Center
(систематизовано авторами на основі джерела [2])
У рамках дослідження Factum Group Ukraine було
також проаналізовано соціально-демографічну структуру Інтернет-користувачів. Згідно з його результатами, користувачами Інтернету є 47% домогосподарств, де є діти віком до 16 років, і 53%, де таких
дітей немає. На рис. 2 представлено структуру користувачів Інтернету за сімейним станом.

Що стосується впливу рівня доходу на користування Інтернетом в Україні, то майже постійними
його користувачами є 34% дорослих, що проживають
у домогосподарствах зі щорічним доходом у розмірі
75000 дол. або більше, та лише 23% тих, хто проживає
в домогосподарствах, щорічний доход яких становить
менше 30000 дол. Вплив динаміки зміни рівня доходу
населення України на користування Інтернетом представлено на рис. 3.
Розлучений/розлучена,
удівець/вдова
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Неодружений/незаміжня
27%

Рис. 2. Структура користувачів Інтернету в Україні за сімейним станом
(сформовано авторами на основі джерела [1])
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Рис. 3. Вплив рівня доходу населення на користування Інтернетом в Україні
(сформовано авторами на основі джерела [1])
Частка регулярних Інтернет-користувачів за рівнем доходу складає: 100% серед осіб із високим доходом, 93% — з доходом вище середнього, 88% — із середнім доходом, 66% — з доходом нижче середнього,
39% — з низьким доходом. Ці дані свідчать, що рівень
доходу є одним із головних чинників Інтернет-активності населення. Взагалі активна взаємодія з респондентами шляхом опитувань є одним з елементів маркетингових досліджень, що надає цінну маркетингову
інформацію. Перевагами Оnline-опитування є мінімізація витрат на проведення опитування, швидкість,
широта охоплення цільової аудиторії й одночасно індивідуальний зворотний зв’язок, анонімність опитування, що впливає на відкритість відповідей, підвищення їх точності й достовірності. Проте недоліками
Оnline-опитувань можуть бути: проблема формування
репрезентативної вибірки для опитування, питання
стимулювання респондентів, можлива недостовірність
інформації, можливе роздратування респондента з
причини теми або обсягу опитування. Джерелами вторинної маркетингової інформації можуть бути сайти
компаній, державних і недержавних організацій, ЗМІ,
сайти спеціалізованих маркетингових і консалтингових компаній, які спеціалізуються на проведенні маркетингових досліджень, бази даних у відкритому доступі тощо. Є також багато спеціалізованих маркетингових дослідницьких агентств, які надають інформаційні послуги як на безоплатній, так і на комерційній
основі [4].
Також методом отримання маркетингової інформації в Інтернеті є робота з фокус-групами на основі
Online-чатів, фокус-форумів, аудіо- і відеоконференцій, Scype-конференцій тощо, в яких беруть участь
учасники обговорення. Робота фокус-груп є особливо
ефективною у разі, коли не потрібна активна взаємодія учасників групи (наприклад, для оцінювання
бренда або іміджу товару або підприємства, визначення мотивації поведінки споживачів, визначення
каналів розповсюдження інформації тощо).
Методи глибинного інтерв’ю та експертного опитування в Інтернеті застосовуються рідше. Структура
маркетингових Інтернет-досліджень наведена на
рис. 4 [4].
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Маркетингові Інтернет-комунікації — це система
заходів із просування товарів і послуг за допомогою
віртуальних аналогів традиційної реклами, наприклад
банерів та оголошень, а також це засоби просування в
мережі сайту компанії, в тому числі і за допомогою
пошукових систем. Завдання маркетингових Інтернеткомунікацій різноманітні — організація внутрішніх або
зовнішніх комунікацій підприємства (корпоративні
ресурси). По мірі розвитку інформаційного суспільства змінюється ефективність каналів комунікацій:
нині традиційна реклама (довідники, банери, оголошення, листівки, буклети) за ефективністю істотно
поступається Інтернет-рекламі, тому компаніям слід
формувати свою маркетингову політику з урахуванням
просування продукції в мережі Інтернет. Це можливо
завдяки віртуальним аналогам традиційної реклами,
засобам просування в мережі сайту компанії, в тому
числі і за допомогою пошукових систем. До традиційних способів просування продукції в мережі Інтернет
належать: веб-сайт, пошукова оптимізація, текстова
реклама, каталоги і рубрикатори, Е-mail-маркетинг.
Поєднання можливостей Інтернету та рекламної
справи відкриває сьогодні широкі можливості для реклами в мережі. При цьому, Інтернет-реклама потребує набагато менше витрат як фінансових, так і фізичних, а система управління рекламним процесом є
повністю автоматизованою і включає в себе більш
гнучкі налаштування компонентів рекламної кампанії.
В той же час відбувається швидкий зворотний зв’язок
з цільовою аудиторією. Оскільки компанію, що вкладає кошти у просування товару, перш за все цікавить
ROI (return-on-investment) — індекс прибутковості інвестиційного капіталу, саме Інтернет-рекламодавець
має можливість прослідкувати за реакцією користувачів на кожне повідомлення, дізнатися, як саме поводив себе клієнт: увійшов він до магазину чи ні, як
довго вивчав товар, що саме обрав, чи став постійним
клієнтом [6].
За оцінкою ВРК (Всеукраїнської рекламної коаліції), Інтернет-ринок зростає не менше ніж на 120%
в 2018 році, досягнувши обсягу 9 540 млн гривень, при
цьому інтернет медіа зріс у 2018 році на 17%, а згідно
з прогнозами у 2019 році підвищиться ще на 50% (див.
таблицю).
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Рис. 4. Система маркетингових Інтернет-досліджень
(систематизовано авторами на основі джерела [4])

Таблиця
Обсяг digital реклами рекламно-комунікаційного ринку України (за класифікацію IAB)
(систематизовано авторами на основі джерела [5])
Напрямки інтернет медіа ринку України
Прогноз
Підсумки
Підсумки
Доля
Відсоток
Доля
на 2019
2017 року,
2018 року,
мобайла
зміни
мобайла
рік,
млн грн
млн грн
(трафік)
2018 до
(трафік)
млн грн
2017
Банерна реклама, оголошення в соціальних мережах, rich медіа
825
951
56%
15%
1189
60%
Спонсорство
181
210
53%
16%
273
56%
Мобільна реклама
426
Цифрове відео, вкл. Youtube
713
1359
60%
91%
2310
65%
Всього інтернет медіа
2 145
2520
17%
3772
Пошук (платна видача в пошукових системах), включаючи частину GDN
1 800
6500
63%
261% (тех9100
70%
ніч)
Інший діджитал
400

520

4 345

9540

30%
Всього Інтернет ринок
120%

Таким чином, рекламний медіа ринок України
продовжує зростати (або відновлюватися, якщо завгодно) з пристойною швидкістю — більше 25% до попереднього року — і досягне до кінця року перевищуючих 2 млрд гривень значень. Явним лідером за
швидкістю зростання виступає цифрове відео, а що
стосується пошукової та деяких інших видів digital реклами, то, на погляд ВРК, рекламно-маркетингове
співтовариство ще чекають дискусії, які з об’ємів дан-
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Відсоток
зміни
2019 до
2018
25%
30%
70%
50%
40%

676

-

30%

13548

-

42%

ного сегменту включати в традиційний медіа-мікс. За
структурними характеристиками спостерігаються зміни щодо більш широкого використання інтернет-технологій в комунікативній діяльності, що відповідає
тенденції світового ринку. Зазначений перерозподіл
збереже свою тенденцію і в подальшому. За рахунок
поширення інтернету та розвитку соціальних мереж
«влада» над розповсюдженням інформації про товари
та послуги переходить в руки споживачів, які прийма-
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ють рішення про купівлю в основному за порадою та
рекомендацією знайомих та друзів, а також онлайнвідгуків. Варто зауважити, що Інтернет найбільше поширений в країнах, які мають досить високий рівень
життя, а відповідно його користувачі мають велику купівельну спроможність і споживають більшу кількість
благ порівняно з населенням планети, яке в даному
процесі не бере участі. Сьогодні провідними компаніями у сфері Інтернет, і зокрема Інтернет-маркетингу є
GAFA (чотири Інтернет-гіганта: Google, Apple,
Facebook, Amazon), які відіграють провідну роль у
розвитку цифрового маркетингу. Зі збільшенням кількості і якості даних ці корпорації провокують створення нових інструментів маркетингу.
Переваги цифрового маркетингу полягають не
лише в тому, що є можливість чіткого охоплення цільової аудиторії. Він пропонує гнучке управління рекламними комунікаціями. При цьому навіть досить
скромний рекламний бюджет гарантує максимальну
віддачу. Для поточної економічної ситуації Інтернетмаркетинг стає мало не панацеєю в рекламі. І це стосується найрізноманітніших різних сфер бізнесу. Не
менш важливим фактом застосування Інтернет-реклами є те, що більша частина Інтернет-користувачів —
це освічені люди з доходами вище середнього рівня,
що привертає увагу потенційних рекламодавців різних
товарів і послуг. У цифровому маркетингу є велика
кількість інструментів, які можна розділити на три основні групи:
1) платні ресурси: за які компанії потрібно платити;
2) власні ресурси: сайти, сторінки в соцмережах,
якими бізнес володіє і може розпоряджатися;
3) зароблені ресурси: так зване сарафане радіо або
earned media — безкоштовні або придбані комунікаційні канали.
Цифровий маркетинг є другою фазою розвитку
маркетингу в умовах інформатизації суспільства. Цифрові канали забезпечують практично миттєве поширення інформації, стають основним носієм комунікативних повідомлень та механізмом взаємодії з клієнтом. Тому важливою є присутність підприємства у вказаних цифрових каналах. Він має унікальні властивості, що зумовлені гіпермедійною природою. Аудіовізуальні цифрові методи дають змогу здійснювати ефективний емоційний, когнітивний, психологічний вплив
на цільову аудиторію, отримувати доступ до інформації без обмежень місцезнаходження комп’ютера (webі wap- ресурси), долати територіальні бар’єри на шляху
реалізації маркетингових заходів, скорочувати часові
витрати на доступ до каталогів товарів, адаптивно
реагувати на появу потреб та побажань клієнтів і бізнес-партнерів, управління подіями в режимі реального
часу [3].
Переваги цифрового маркетингу полягають у такому:
1. Цифровий маркетинг дає змогу охопити і онлайн-, і офлайн-споживачів, які використовують
планшети і мобільні телефони, грають в ігри, завантажують додатки. Так бренд може звернутися до більш
широкої аудиторії, не обмежуючись інтернетом.
2. Можливість збирати чіткі і деталізовані дані.
Практично всі дії користувача в цифровому середовищі фіксуються аналітичними системами. Це дає
змогу робити точні висновки про ефективність різних
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каналів просування, а також скласти точний портрет
покупця.
3. Гнучкий підхід — цифровий маркетинг дає
змогу залучити на онлайн-ринок офлайн-аудиторію,
і навпаки. Наприклад, за допомогою QR-коду на
флаєрі можна спрямувати користувача на сайт. І водночас завдяки email-розсилці можна запросити передплатників на семінар або інший офлайн-івент.
В узагальненому вигляді цифровий маркетинг
включає три складники: контент (повідомлення в блогах, статті, публікації, дослідження, електронні книги,
копія сторінки продажів, електронні бюлетені, кампанії в соціальних мережах, SEO); дизайн (включення
фотографій і зображень для контенту, інфографіки,
діаграм, фотографій, відео); статистику (аналітика,
ключові показники ефективності, мета і завдання,
конверсійні канали, клієнтський LTV).
Цифровий маркетинг являє собою комплексний
підхід до просування компанії, її продуктів у цифровому середовищі, а також охоплює офлайн-споживачів. Він дає змогу інтегрувати велику кількість технологій (соціальні, мобільні, веб, CRM-системи тощо) з
продажами та клієнтським сервісом, забезпечує постійний якісний зв'язок між рекламодавцем та кінцевим споживачем. Цифровий маркетинг базується на
аналітиці даних про користувачів, їх поведінці, проникає в традиційні види комунікацій, щоб захопити увагу
аудиторії і перетягнути її у віртуальний світ. Цифровий
маркетинг передбачає персоніфікацію, що підсилює
вплив маркетингових інструментів на цільову аудиторію.
Висновки. Таким чином, цифрові технології сьогодні є вирішальним фактором успіху та просування
для кожної сфери бізнесу, що дає значні конкурентні
переваги. З погляду на зростання Інтернет-активності
серед населення можна прогнозувати, що можливості
Інтернету дедалі більше використовуватимуться для
розвитку власного малого бізнесу. Це означає, що
цифровий маркетинг вже не є прерогативою лише великих компаній. Контекстну рекламу можна придбати
за вельми розумні гроші, і вона буде спрямована на
потрібну аудиторію. Отже, цифровий маркетинг означає, що споживачі, клієнти чи суспільство загалом можуть отримати доступ до будь-якої інформації, яка їм
необхідна. А раніше їм для цього потрібно було витратити чимало часу та грошей. Сьогодні цифровий маркетинг стає все більш вагомим інструментом просування практично будь-якого виду продуктів порівняно
з традиційним маркетингом. Також не виключено, що
протягом найближчих років даний вид маркетингу
стане панівним у зв’язку з поступальним зростанням
сфер його застосування.
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АНАЛІЗ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ МОЖЛИВИХ СХЕМ
КОНСОЛІДОВАНОЇ ДОСТАВКИ LTL ВАНТАЖІВ
Постановка проблеми. Підтримуючи тенденції до
підвищеної маневреності, гнучкості, оперативності та
кращої підтримки клієнтів у сучасних ланцюгах постачань, остання практика ведення бізнесу вказує на
перевагу менших обсягів перевезень, оскільки загальна частка вантажних перевезень знижується. Таким чином, перевезення пакетних вантажів (декілька
кілограмів), а також дрібних партій (вантажі до 5 тонн)
є нагальною потребою сучасного бізнесу, і задача логістичних операторів полягає в оптимізації перевезень
саме такого типу відправлень.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Одним із
методів підвищення ефективності перевезення LTL
(англ. Less Truck Load) вантажів є застосування технології консолідації вантажів.
У роботі [1] розглянуто використання міських
консолідаційних центрів, які уможливлюють зменшення кількості перевезень вантажів та обсягів викидів шкідливих речовин. Авторами зроблено огляд 114
схем міських консолідаційних центрів у 17 країнах
світу, які були предметом дослідження або повністю
діючої схеми протягом останніх 40 років.
За оцінками [2], 15-25% вантажних автомобілів
слідують порожніми. Це знижує ефективність логістичного ланцюга, збільшує ціни на перевезення, а також викиди парникових газів та затори на дорогах. Як
вихід, авторами [2] пропонується спільне використання вантажних автомобілів. На нашу думку, спільне
використання вантажних автомобілів для перевезень
вантажів різних вантажовласників або вантажоодержувачів може розглядатися як окремий вид консолідації.
М. В. Бойченко [3] вважає основними проблемами транспортної логістики України: 1) неефективне
використання маршрутів доставки продукції від виробника до споживача; 2) незадовільний стан автомобільних доріг, слабку інфраструктуру транспорту, недостатню кількість вантажних терміналів, а також їх
низький техніко-технологічний рівень. Система консолідованих перевезень LTL вантажів може вирішити
ці проблеми при відповідному економіко-соціальноекологічному обґрунтуванні.
Автори статті [4] зауважують, що більшість виявлених проблем транспортної логістики потребує комплексного (законодавчого, організаційного та технологічного) вирішення із залученням значних обсягів
інвестицій, зокрема на засадах державно-приватного
партнерства, та стратегічної спрямованості на інтегра-
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цію національної транспортно-логістичної системи у
міжнародну. Таким чином, система консолідаційних
центрів, що вимагає значних інвестицій на першому
етапі функціонування, має ґрунтуватись не на приватному, а на державно-приватному партнерстві. Вважаємо, що лише таким чином вдасться зосередитись
не лише на економічній, але й на соціально-екологічній складовій проєктів вантажної логістики. Адже, як
зазначає С. І. Гриценко [5], охорона довкілля, збереження екологічної рівноваги біосфери у сучасному
світі є глобальною проблемою людської цивілізації.
Автори [6] акцентують увагу на важливість реконструкції існуючих та створенні нових об'єктів належної логістичної інфраструктури, до яких можна
віднести і консолідаційні центри.
Нинішньою тенденцією в секторі логістики є використання систем управління транспортом (TMS),
які пропонують інтеграцію виробничих процесів, товарно-матеріальних запасів та транспортних операцій.
Для великих перевізників TMS пропонує стратегії
консолідації вантажних перевезень як можливість для
зменшення витрат [7]. Однак вартість впровадження
TMS може бути економічно недоступною для невеликих вантажовідправників та перевізників.
Автори роботи [8] аналізували можливості міської
консолідації та зауважували на можливості різних рівнів консолідації — макро-, мезо- та мінірівнів. Зокрема, зроблено аналіз вантажопотоків, що можуть
проходити між учасниками схем консолідованої міської доставки як у прямому, так і у зворотному (реверсивному) напрямку.
Концептуальну базу у питання консолідованих
перевезень вантажів заклав д.т.н., проф. Н. Ю. Шраменко. Зокрема, він обґрунтував перспективні напрями розвитку термінальних систем, визначив комплекс послуг та доцільність їх надання на вантажному
терміналі; окреслив функціональне спрямування вантажного терміналу та ін. Н. Ю. Шраменко визначив,
що впровадження термінальних систем дозволить забезпечити високий рівень сервісного обслуговування
клієнтів, врахувати їх вимоги, підвищити ефективність
логістичного менеджменту, знизити логістичні витрати [9; 10].
Метою статті є аналіз можливих схем доставки
LTL вантажів з приділенням особливої уваги можливості консолідації з оцінкою її переваг та недоліків, а
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також формулювання класифікаційних ознак та типів
схем доставки LTL вантажів.
Викладення основного матеріалу дослідження. При
плануванні консолідованої доставки первинним є визначення попиту на такий тип перевезення. Міжрегіональна система прогнозування руху вантажів, яку
використовував Т. Хванг [11], має чотири етапи: генерація поїздок, розподіл поїздок, розподіл між видами
транспорту та розподіл руху.
1. Генерація поїздок прогнозує потреби зони у
вантажних перевезеннях на основі характеристик цієї
зони.
2. Розподіл поїздок — це етап, коли вантажний
потік між зонами прогнозується на основі даних з
етапу формування поїздки. Цей розподіл здійснюється
пропорційно існуючому розподілу вантажного попиту.
3. Модальний розподіл. Автомобільні, залізничні,
повітряні та водні перевезення — це чотири основні
способи. На цьому кроці прогнозують обсяги вантажу,
який перевозять різні види транспорту між зонами.
4. На етапі розподілу руху визначаються оптимальні маршрути перевезень.
Прогнозувати попит на перевезення між зонами
можливо і з використанням класичної технології матриці «походження-призначення» (OD matrix) [12]. Основним завданням при цьому є вибір факторів, які
найбільш впливають на попит, наприклад, населення
зони, кількість промислових підприємств та ін. Наприклад, у роботі [13] пропонується у якості факторів
впливу на обсяг перевезень з географічної зони брати
кількість підприємств та кількість зайнятого населення у відповідному регіоні.
Для розуміння попиту регіонів України на перевезення LTL вантажів, які можуть бути консолідовані,
було застосовано дані сайтів lardi-trans.com та della.ua.
Аналіз заявок на перевезення, що викладаються
на платформі Ларди Транс (lardi-trans.com) та Della
(della.ua) дозволив встановити, що доля перевезень до
5 т і до 20 м3, що дозволяє розмістити від чотирьох
таких вантажів у стандартний вантажний автомобіль
20 т та 86 м3, складає близько 35% загального попиту
на перевезення. Аналіз проводився в один робочий
день тижня о 10-11 ранку по усіх областях України.
Слід зауважити, що за допомогою спостереження
за вищезгаданими платформами неможливо відслідкувати повний попит на перевезення. Основні причини
цього:
— багато компаній застосовують для перевезень
власний рухомий склад, відповідно, вони не викладають замовлення на пошук перевізника на зазначені
платформи;

— деякі компанії мають договірні стосунки з логістичними операторами та перевізниками, які беруть
на себе (повністю або частково) їх перевезення. Відповідно, інформація щодо цих перевезень є недоступною для аналізу через зазначені платформи;
— деякі замовлення з’являються та зникають дуже
швидко, через що їх неможливо відслідкувати;
— інколи компанії-відправники або замовники
мають постійних транспортних партнерів, звернення
до яких дозволяє забезпечувати задоволення попиту на
перевезення без пошуку на сайтах;
— інформація щодо деяких замовлень є платною,
вони не були взяті до уваги;
— інформація з’являлась на платформі поза часом
дослідження.
Така значна доля дрібнопартіонних вантажів доводить, що використання технології консолідації вантажних перевезень є досить актуальним для внутрішніх перевезень автомобільним транспортом.
Для аналізу та класифікації можливих схем доставки LTL вантажів з можливістю залучення технології консолідації, перш за все, дамо визначення консолідаційного центру (або складу).
Консолідаційний центр (склад) — це склад (частина складу) логістичного оператора або однієї чи декількох компаній, де невеликі вантажі об’єднуються у
більші для максимального заповнення транспортних
засобів великої вантажопідйомності, що прямують до
іншого консолідаційного центру або одного чи декількох вантажоотримувачів.
Слід зауважити, що консолідація — зазвичай, не
єдина функція таких центрів. Майже завжди в них
проводяться операції зворотного типу — розформування, а також пропонуються інші операції з вантажем — палетування, стретчування, зберігання тощо.
Певною мірою, великі логістичні компанії та окремі виробники та ритейлери вже давно та широко використовують стратегію консолідації вантажів на своїх
чи сторонніх складах. Однак невеликі перевізники
часто перевозять товари для малого бізнесу, і в цьому
випадку жодна зі сторін (вантажовідправник або вантажоотримувач) не має свого складу, де можливо було
б консолідувати вантажі. При цьому вартість послуг
консолідаційних центрів сторонніх логістичних операторів зазвичай буває великою, або проблемою є територіальна доступність консолідаційного центру, що
знижує ефективність ідеї консолідації.
На рис. 1 можна бачити схему консолідованого
перевезення.

Рис. 1. Схема консолідованого перевезення LTL вантажів (на основі джерела [14])
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Переваги використання консолідації вантажів:
1. Зниження витрат на доставку. Використання
технології консолідації може суттєво зменшити транспортні витрати, оскільки вона передбачає поєднання
невеликих партій вантажів до максимального заповнення автомобілів великої вантажопідйомності. Як результат, транспортні витрати розподіляються з іншими
компаніями, які здійснюють доставку з використанням того самого консолідаційного центру. У даному
випадку, має місце ефект масштабу, за якого вартість
перевезення одиниці вантажу є меншою при використанні автомобіля великої вантажопідйомності.
2. Зменшення складських витрат та витрат на управління запасами у відправника та споживача.
2.1. Зменшення складських площ та складських
витрат у відправників. Завдяки консолідаційному
складу стає можливим та економічно прийнятним
частіше відправляти невеликі партії вантажів. Відповідно, це частково переносить функцію накопичення
транспортних партій вантажу зі складів відправників
до консолідаційного центру, що зменшує складські
витрати та відповідні площі під запаси відправників
дрібнопартіонних вантажів.
2.2. Зменшення складських площ та складських
витрат у отримувачів. Якщо відправник, бажаючи
зменшити витрати на транспортування, накопичує велику транспортну партію для перевезення клієнту, це
означає, в свою чергу, потребу у відповідних складських площах і в отримувача цього вантажу. Якщо ж
функцію консолідації виконує третя сторона, що співпрацює з багатьма відправниками, є можливість часто
перевозити невеликі партії вантажів, зменшуючи потребу у складських площах і в отримувача вантажу.
3. Збільшення частоти постачань. У наш час попит, уподобання споживачів, умови функціонування
відправника та отримувача, перевізників змінюються
досить часто. Відповідно, гнучкість стає однією з найголовніших конкурентних переваг. Один з атрибутів
гнучкості при взаємодії відправника та отримувача —
налагодження частих постачань невеликими партіями.
Це дозволяє швидко реагувати на зміни умов, не утворюючи при цьому неліквідів на складах.
4. Зниження викидів шкідливих речовин. Оскільки малі партії від різних постачальників об’єднуються
у великі консолідовані, загальна кількість автомобілів,
що переміщують вантажі при консолідованій схемі, є
меншою. Це приводить до зменшення шкідливого
впливу на навколишнє природне середовище, і,
врешті-решт, до екологічно чистішої або «зеленої» логістики.
5. Зниження рівню заторів і навантаження на дорожню інфраструктуру. Затори є надзвичайною проблемою великих міст та приміських територій, через
що є причиною колосальних збитків для економіки
цих територій та України в цілому [15]. Ефект зменшення загальної кількості транспортних засобів на
1 км ланцюга постачань також впливає у позитивній
мірі на ступінь завантаження транспортної мережі,
особливо у населених пунктах. Відповідно, покращується соціальна складова логістики.
Як бачимо, позитивні ефекти консолідованої
технології перевезень є досить суттєвими та дозволяють казати про покращення усіх трьох компонентів
сталої економіки — економічного, соціального та екологічного.
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Проте, звісно, консолідовані перевезення не є
ефективними для будь-яких вантажів та схем доставки. Так, обмеження у консолідації часто пов’язані
з такими факторами:
1. Перевезення швидкопсувних вантажів.
2. Потреба у терміновій доставці.
3. Коштовний вантаж, що вимагає особливих
умов перевезення.
4. Розміщення вантажовідправника та вантажоодержувача на невеликій відстані один від іншого.
5. Потужний власний рухомий склад у вантажовідправника або вантажоодержувача, що пов’язано з
можливістю побудови власних ефективних ланцюгів
постачання.
6. Значні витрати на побудову та/або функціонування консолідаційного центру.
7. Проблема у географічному розташуванні консолідаційного центру.
8. Значна вартість обробки вантажів у консолідаційному центрі [16].
Розглянемо основні види транспортних схем, які
наразі можуть бути застосовні для взаємодії вантажовідправників та вантажоодержувачів.
Зауважимо, що рис. 2 містить не всі можливі
схеми, а лише такі, що дозволяють уявити різноманіття варіантів доставки LTL вантажів.
Визначимо класифікаційні ознаки можливих
схем та типи схеми доставки LTL вантажів з консолідацією та без неї.
1. За кількістю відправників:
— один;
— більше одного.
2. За кількістю отримувачів:
— один;
— більше одного.
3. За наявністю консолідаційних центрів:
— немає;
— є.
4. За кількістю консолідаційних центрів:
— один;
— два;
— більше двох (мережа консолідаційних центрів).
5. За фактом використання вантажовідправника
або вантажоодержувача у якості консолідатора:
— без використання;
— вантажовідправник у якості консолідатора;
— вантажоодержувач у якості консолідатора;
— вантажовідправник у якості можливого консолідатора;
— вантажоодержувач у якості можливого консолідатора.
6. За наявністю збірних маршрутів серед відправників:
— без збірних маршрутів;
— з одним збірним маршрутом, що поєднує усіх
відправників;
— з декількома збірними маршрутами;
— з комбінацією збірних та маятникових маршрутів.
7. За наявністю розвізних маршрутів серед отримувачів:
— без розвізних маршрутів;
— з одним розвізним маршрутом, що поєднує усіх
отримувачів;
— з декількома розвізними маршрутами;
— з комбінацією розвізних та маятникових маршрутів.
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Рис. 2. Основні можливі схеми доставки LTL вантажів

У табл. 1 схеми рис. 2 проаналізовані за основними класифікаційними ознаками.
Зазначимо, що в табл. 1 деякі стовпці містять
кількісну інформацію, що характеризують відповідну
схему, наприклад:
— кількість відправників;
— кількість одержувачів;
— кількість консолідаційних центрів;
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— кількість маятникових маршрутів.
Тоді як деякі ознаки подано як «наявність» або
«відсутність» (відповідно, «+» або «-»):
— збірний маршрут «відправники-консолідаційний центр»;
— розвізний маршрут «консолідаційний центротримувачі»;
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У якості подальшого напрямку досліджень обрано аналіз кожного типу схем доставки LTL вантажів
щодо економічних, екологічних та соціальних витрат.

— використання відправника або отримувача у
якості консолідатора.
Представимо комплексну класифікацію схем доставки LTL вантажів на рис. 3.

Таблиця 1
Характеристика схем доставки LTL вантажів з консолідацією та без неї за класифікаційними ознаками
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ВВ — вантажовідправник, ВО — вантажоотримувач, КЦ — консолідаційний центр
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Рис. 3. Комплексна класифікація схем доставки LTL вантажів
Висновки. Таким чином, можна стверджувати, що
перевезення LTL вантажів на значні відстані є актуальною задачею, одним з варіантів вирішення якої є
залучення консолідаційних центрів до ланцюга постачань. Консолідовані схеми перевезень можуть демонструвати економію на транспортних витратах, а також
зменшувати шкідливий вплив на навколишнє середовище та транспортну інфраструктуру. Можливі схеми
доставки LTL вантажів дозволяють проаналізувати існуючі варіанти та обрати найбільш раціональний у
відповідних умовах. Слід зауважити, що раціональність схеми в сучасному розумінні передбачає оцінку
не лише фінансових, але й соціально-екологічних витрат на певний варіант логістичного ланцюга.
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МОНІТОРИНГ СТАНУ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ДОМОГОСПОДАРСТВ
ТА ЙОГО ВПЛИВУ НА РІВЕНЬ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
Постановка проблеми. У сучасних умовах нестабільної економічної ситуації в країні, впливу пандемії
COVID-19 та відповідних карантинних обмежень у
житті громадян і підприємницької діяльності, поширення фінансових технологій та активний розвиток
цифровізації необхідні, щоб фінансова система країни
змогла оперативно пристосуватися до зміни умов її
функціонування та мінімізувати можливі негативні
впливи завдяки розробленню дієвих напрямів зміцнення фінансової безпеки домогосподарств і фінансової безпеки держави. Наявна на сьогодні ситуація в
світі та країні формує як додаткові можливості для
зміцнення стану фінансової безпеки домогосподарств
та, відповідно, фінансової безпеки держави, так і нові
загрози, тому виникає необхідність проведення моніторингу стану фінансової безпеки домогосподарств та
дослідження наявності її впливу на фінансову безпеку
України.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми
зміцнення та гарантування фінансової безпеки України у нестандартних умовах розглядали у своїх працях:
О. Барановський [0], І. Білоус [0], М. Данилюк [0],
О. Драган [0], С. Єлецьких, К. Петрищева [0], М. Єрмошенко [0], М. Зварич [0], Т. Пожуєва [0], О. Лиса,
О. Кухарєва [0], Л. Тарангул [0] та інші дослідники.
Наявність дискусійних питань стосовно впливу фінансової безпеки домогосподарств на рівень фінансової
безпеки України в сучасних умовах потребують ґрунтовних досліджень, що і спричинило вибір теми дослідження.
Метою даного дослідження є проведення моніторингу стану фінансової безпеки домогосподарств та її
впливу на рівень фінансової безпеки держави у сучасних нестандартних умовах.
Виклад основного матеріалу дослідження. Розвиток
домогосподарств України в сучасних нестандартних
умовах впливу пандемії COVID-19 та відповідних карантинних обмежень має безпосередній вплив на фінансову та національну безпеки держави. Так, розвиток фінансів домогосподарств та, відповідно, підвищення рівня їх фінансової безпеки у сучасних умовах
є актуальним питанням для економіки держави [0].
Фінансова безпека — це умови функціонування
фінансової системи, за яких дія комплексу наявних загроз не заважає створенню фінансових умов для її сталого розвитку [0].
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Відповідно до Закону України «Про Всеукраїнський перепис населення» № 2058-III: домогосподарство — «це сукупність осіб, які спільно проживають в
одному житловому приміщенні або його частині, забезпечують себе всім необхідним для життя, ведуть
спільне господарство, повністю або частково об'єднують та витрачають кошти. Ці особи можуть перебувати
у родинних стосунках або стосунках свояцтва, не перебувати у будь-яких з цих стосунків, або бути і в тих,
і в інших стосунках. Домогосподарство може складатися з однієї особи» [0].
Стан домогосподарств є показником, який характеризує державу в цілому, її політику (соціальну,
податкову, бюджетну, освітню), впроваджені заходи,
прийняті рішення, рівень гарантування безпеки,
ефективність запроваджених систем та їх механізмів
дії (пенсійна, медична, судова), реформ тощо.
Так, фінансова безпека домогосподарства — це
характерний стійкістю до впливу внутрішніх і зовнішніх загроз стан життєдіяльності домогосподарства, за
якого захищаються фінансові інтереси його членів та
якісний рівень життя [0, с. 36].
Для моніторингу стану фінансової безпеки домогосподарств України дослідимо динаміку їх кількості
протягом 2010-2019 рр. (рис. 1).
Проаналізувавши статистичні дані, представлені
на рис. 1, виявлено, що кількість домогосподарств України протягом аналізованого періоду (2010-2019 рр.)
скорочується. Так, станом на кінець 2019 р. показник
зменшився порівняно з базисним 2010 р. на 2168,3
тис. осіб або на 12,72%.
Існує безліч чинників, які здійснюють вплив на
рівень фінансової безпеки домогосподарств. Основні
чинники впливу на рівень фінансової безпеки домогосподарств України залежно від сфери виникнення узагальнено на рис. 2.
Також рівень фінансової безпеки домогосподарства формують і інші чинники, які характеризують як
дії з боку уряду країни, міжнародних організацій, інших держав, так і з боку самих громадян (домогосподарств). Зазначені чинники (рис. 2), на нашу думку, є
основними, саме тому вважаємо доцільним провести
моніторинг деяких основних чинників впливу на рівень фінансової безпеки домогосподарств України за
2010-2019 рр.
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Рис. 1. Динаміка кількості домогосподарств в Україні у 2010-2019 рр., тис.
Побудовано авторами на основі джерела [0].
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Зміни економічних показників: обсягу ВВП на душу
населення, заборгованості перед кредиторами,
рівень інфляції тощо
Державна політика забезпечення якісного рівня життя
населення: медицина, пенсійне забезпечення, освіта,
працевлаштування, соціальне страхування, боротьба
з бідністю
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потенціал країни: індекс людського розвитку, фінансова грамотність, рівень освіченості, індекс щастя
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Обсяг результатів власної діяльності домогосподарств

Неконтрольована фінансова глобалізація,
стихійні лиха
Рис. 2. Основні чинники впливу на рівень фінансової безпеки домогосподарств
Узагальнено авторами на основі джерел [0, 0, 0].

Фінансова безпека країни є складовою частиною
національної безпеки, складним та багатогранним
явищем, вплив на яку здійснюють різні чинники [0], у
т. ч. і показники, що характеризують рівень фінансової безпеки домогосподарств: індекс людського розвитку та обсяг ВВП на душу населення.
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Індекс людського розвитку — це основна характеристика людського потенціалу на певній досліджуваній території, що характеризує рівень життя, грамотність, освіченість і довголіття населення. Дослідимо
динаміку рівня фінансової безпеки держави та індексу
людського розвитку в Україні протягом 2010-2019 рр.,
представлену на рис. 3.
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Рис. 3. Динаміка рівня фінансової безпеки держави та індексу людського розвитку в Україні у 2010-2019 рр.
Представлено авторами на основі джерел [0, 0].

Проаналізувавши дані рис. 3, з’ясовано, що динаміка рівня фінансової безпеки України протягом
аналізованого періоду 2010-2019 рр. має неоднозначну
тенденцію: за період 2010-2013 рр. відбувається зростання показника, у 2014-2015 рр. — спад, у 20162019 рр. — зростання. У цілому рівень фінансової безпеки України у 2019 р. збільшився порівняно з 2010 р.
на 4,7 в. п. Динаміка індексу людського розвитку має
аналогічну тенденцію: у 2019 р. показник збільшився
порівняно з 2010 р. на 0,04. Станом на 2019 р. Україна

в міжнародному рейтингу індексу людського розвитку
займає 88 місце.
Вважаємо, що підвищити рівень життя населення
та відповідно індекс людського розвитку в Україні
можливо за умови розробки та впровадження ефективної програми переходу до нової моделі соціальноекономічного розвитку суспільства [0, с. 6].
Ще одним чинником впливу на рівень фінансової
безпеки домогосподарств є зміна обсягу ВВП на душу
населення. Дослідимо його динаміку протягом 20102019 рр. (табл. 1).
Таблиця 1

Роки

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

Номінальний
ВВП України,
млн. дол.
США
136419
163160
175781
183310
131805
90615
93270
112154
130832
153781

Динаміка обсягу ВВП на душу населення у 2010-2019 рр.
Відхилення відВВП на
Відхилення
Кільносно попереддушу
відносно попередкість
нього року
насенього року
населення,
лення,
млн дол.
дол.
%
тис.
%
тис.
США
США
45865
2974,4
26741
19,6
45693
-172
-0,4
3570,8
12621
7,7
45577
-116
-0,3
3856,8
7529
4,3
45483
-94
-0,2
4030,3
-51505
-28,1
43722
-1761
-3,9
3014,6
-41190
-31,3
42836
-886
-2,0
2115,4
2655
2,9
42668
-168
-0,4
2185,9
18884
20,2
42477
-191
-0,4
2640,3
18678
16,7
42269
-208
-0,5
3095,2
22949
17,5
42019
-250
-0,6
3659,8

Відхилення відносно
попереднього року
дол. США

%

596,4
286
173,5
-1015,7
-899,2
70,5
454,4
454,9
564,6

20,1
8,0
4,5
-25,2
-29,8
3,3
20,8
17,2
18,2

Розраховано авторами на основі джерела [00].

Так, обсяг ВВП на душу населення у досліджуваному періоді в цілому має тенденцію до зростання: у
2019 р. даний показник збільшися на 685,4 дол. США
або на 23,04% порівняно з 2010 р., а динаміка кількості населення України за аналогічний період має тенденцію до зменшення: на 3846 тис. або на 8,39%.
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Проаналізувавши показники, які впливають і можуть характеризувати стан фінансової безпеки домогосподарств, вважаємо доцільним дослідити тісноту
зв’язку основних з них: індексу людського розвитку та
обсягу ВВП на душу населення з рівнем фінансової
безпеки України протягом аналізованого періоду
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(2010-2019 рр.). Для цього вважаємо доцільним дослідити гіпотезу щодо наявності впливу на рівень фінансової безпеки України кількісних змін наступних незалежних змінних, які характеризують стан фінансової
безпеки домогосподарств:
— Х1 — індекс людського розвитку;
— X2 — ВВП на душу населення, дол. США.

Роки
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
1

Висунута гіпотеза буде доводитися за допомогою
методу кореляційно-регресійного аналізу та побудови
відповідної економетричної моделі [0]. Вхідні дані, які
використовувались у процесі аналізу висунутої гіпотези, представлені у табл. 2.

Таблиця 2
Вихідні дані для побудови економетричної моделі парної регресії1
Х2
Y
Х1
(ВВП на душу
(рівень фінансової
№ (індекс людського
розвитку)
населення, дол. США) безпеки України, %)
1
0,71
2974,4
47,4
2
0,729
3570,8
50,3
3
0,743
3856,8
50,1
4
0,74
4030,3
51,2
5
0,734
3014,6
42,1
6
0,743
2115,4
38,2
7
0,747
2185,9
43,1
8
0,743
2640,3
46,3
9
0,751
3095,2
48,7
10
0,75
3659,8
52,1

Узагальнено та систематизовано авторами.

Розглянуто специфікацію моделі у вигляді лінійної функції:
+
+
+ ,
(1)
=
та відповідне її рівняння регресії:
=
+
+
,
(2)
де
; ;
— невідомі параметри моделі;
; ;
— оцінка невідомих параметрів моделі;
— фактичне значення результативної ознаки;
— теоретичне значення результативної ознаки;
= −
— вектор залишків (стохастична складова).

Розраховано оцінку параметрів моделі, використовуючи класичний метод найменших квадратів (3):
=14,593196; =18,933605; =0,005897.
=

=

(

−

) →

,

(3)

де

— лінійна функція.
Так, економетрична модель рівня фінансової безпеки держави має вигляд:
= 14,593196 + 18,933605 − 0,005897 .
(4)
Проміжні результати представлені в табл. 3-5.
Таблиця 3

Розрахункова таблиця1
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Сума
Середнє
2

1

Y
47,4
50,3
50,1
51,2
42,1
38,2
43,1
46,3
48,7
52,1
469,5
46,95
18,4325
4,293308747

X1
0,71
0,729
0,743
0,74
0,734
0,743
0,747
0,743
0,751
0,75
7,39
0,739
0,00
0,011593101

X2
2974,4
3570,8
3856,8
4030,3
3014,6
2115,4
2185,9
2640,3
3095,2
3659,8
31143,5
3114,35
401060,54
633,2934079

−
0,45
3,35
3,15
4,25
-4,85
-8,75
-3,85
-0,65
1,75
5,15
-

−
-0,029
-0,01
0,004
0,001
-0,005
0,004
0,008
0,004
0,012
0,011
-

−
-139,95
456,45
742,45
915,95
-99,75
-998,95
-928,45
-474,05
-19,15
545,45
-

( − )2
0,2025
11,2225
9,9225
18,0625
23,5225
76,5625
14,8225
0,4225
3,0625
26,5225
184,33

( − )2
0,000841
0,0001
1,6E-05
1E-06
2,5E-05
1,6E-05
6,4E-05
1,6E-05
0,000144
0,000121
0,00

( − )2
19586,0025
208346,6025
551232,0025
838964,4025
9950,0625
997901,1025
862019,4025
224723,4025
366,7225
297515,7025
4010605,41

Авторські розрахунки.

Таблиця 4
Розрахункова таблиця
Показники
1
1
2
3
4
5

148

Нормалізовані змінні
∗
∗
Y*
2
3
4
0,104814 -2,50148765 -0,22098762
0,780284 -0,86258195 0,720755963
0,7337
0,34503278 1,17236338
0,989913 0,086258195 1,446328019
-1,129665 -0,43129098 -0,15750993

∗

∗

∗

5
0,01098603
0,608843076
0,538315475
0,97992676
1,276142683

6
6,257440476
0,744047619
0,119047619
0,007440476
0,186011905

7
0,048835526
0,519489158
1,374435894
2,091864738
0,024809378

Y*

∗

8
-0,262191589
-0,673058869
0,2531505
0,085388065
0,487214256

Y*

∗

9
-0,02316265
0,562394325
0,86016284
1,431738187
0,177933431

∗

∗

10
0,552798
-0,62171
0,404504
0,124758
0,067933
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Закінчення табл. 4
1
6
7
8
9
10
Сума
Середнє
2

2
-2,038055
-0,896744
-0,151398
0,407611
1,199541
0
0
1
1

3
0,34503278
0,690065559
0,34503278
1,035098339
0,948840144
0
0
1
1

4
-1,57738891
-1,46606610
-0,74854719
-0,03023875
0,86129114
0
0
1
1

5
4,153668792
0,804150278
0,02292147
0,166146752
1,438898684
10

6
0,119047619
0,476190476
0,119047619
1,071428571
0,900297619
10

7
2,488155781
2,149349825
0,560322893
0,000914382
0,741822424
10

8
-0,703195833
-0,618812333
-0,052237405
0,4219175
1,138172684
0,076346976

9
3,214805596
1,314686373
0,113328834
-0,01232565
1,033154059
8,672715343

10
-0,54425
-1,01168
-0,25827
-0,0313
0,817228
-0,5

Таблиця 5
Розрахункова таблиця1
Показники

Y

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Сума

47,4
50,3
50,1
51,2
42,1
38,2
43,1
46,3
48,7
52,1
469,5

1

=( − )
45,57566061
49,4522834
51,40385438
52,3701579
46,26712069
41,13507116
41,62653385
44,23033033
47,06427849
50,37470919
469,5

3,328214214
0,718623438
1,700036253
1,369269521
17,36489488
8,614642704
2,171102489
4,283532559
2,675584874
2,976628379
45,20252931

−

( − )

( − )

−

0,2025
11,2225
9,9225
18,0625
23,5225
76,5625
14,8225
0,4225
3,0625
26,5225
184,325

1,888809
6,261422
19,83682
29,37811
0,466324
33,8134
28,33929
7,396603
0,01306
11,72863
139,1225

1,824339391
0,847716602
1,303854383
1,170157904
4,167120694
2,935071158
1,473466148
2,069669674
1,635721515
1,72529081
19,15240828

100

3,848817281
1,685321277
2,602503759
2,285464657
9,898148916
7,683432351
3,418714961
4,470128886
3,358771078
3,311498675
42,56280184

Авторські розрахунки.

Побудуємо базову таблицю дисперсійного аналізу
(табл. 6) використовуючи математичний апарат (5-10)
та результати попередніх розрахунків (табл. 3-5).
=

(
=

− ) ,

(5)

,

(6)

−1

=

=

=
=

=

(

=

) ,

(7)

,

(8)

− ) ,

(9)

.

(10)

−
(

−

−1

Таблиця 6
Джерело варіації
Регресії
Залишків
Загальної змінної
1

ANOVA — таблиця1
Ступені свободи
Сума квадратів
(вільності)
k1=m-1= 3-1=2
SSR=139,1224707
k2=n-m=10-3=7
SSE=45,20252931
n-1=10-1=9
SST=184,325

Дисперсії
(середні квадрати)
MSR=69,56123535
MSE=6,457504187
MST=20,48055556

Розраховано і побудовано авторами.

Використовуючи формулу 11, розраховано коефіцієнт детермінації R2=0,7548, який свідчить про те, що
варіація рівня фінансової безпеки країни на 75,48%
визначається варіацією індексу людського розвитку та
обсягом ВВП на душу населення
.
=
=1−
(11)
Коефіцієнт множинної кореляції (12) є мірою лінійного зв’язку залежної змінної Y з незалежними
змінними X1, X2 і розрахований показник R=0,8688 характеризує наявний сильний зв'язок між відповідними
економічними показниками
(12)
=√ .

Також розрахували частинні коефіцієнти еластичності (13, 14), які висвітлюють кількісний зв'язок
змін досліджуваних показників та рівня фінансової
безпеки.

де

=

∙

= 0,2981,

(13)

=

∙

= 0,3912,

(14)

— коефіцієнт еластичності індексу людського

розвитку;
— коефіцієнт еластичності ВВП на душу населення.
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Обчислені частинні коефіцієнти еластичності
(13, 14) показують, що дані показники здійснюють
прямий вплив на залежну змінну: при збільшенні індексу людського розвитку в Україні на 1% рівень фінансової безпеки підвищується на 0,2981% (прямий
вплив) за умови, що решта факторів є сталими, а при
збільшенні обсягу ВВП на душу населення на 1% рівень фінансової безпеки країни збільшується на
0,3912% за тих же умов.
Розрахована сумарна еластичність (
+
) показує, що при збільшенні обох незалежних змінних
одночасно на 1% рівень фінансової безпеки України
збільшується на 0,69%.
факт =

.

(15)

Перевірено адекватність розробленої економетричної моделі фактичним даним, використовуючи F-критерій Фішера (15). Оскільки F факт>F табл
(10,77 > 4,74), то економетричну модель вважаємо
адекватною фактичним даним, тобто гіпотеза про значущість зв’язку між незалежними та залежною змінними підтверджується.
Проаналізувавши стан основних чинників впливу
на рівень фінансової безпеки домогосподарств і відповідно фінансової безпеки України у 2010-2019 рр. та
провівши відповідні розрахунки, дійшли висновку, що
зв'язок між незалежними змінними (індексом людського розвитку та обсягом ВВП на душу населення) та
рівнем фінансової безпеки країни існує і є сильним.
Доведено, що незалежні змінні здійснюють прямий
вплив на залежну змінну: при збільшенні незалежних
змінних збільшується залежна, що підтверджено розрахованими коефіцієнтами.
Враховуючи результати проведеного дослідження, вважаємо, що для зміцнення фінансової безпеки
України необхідно адаптувати вітчизняні домогосподарства до сучасних нестандартних умов, мінімізувати
ризики, розробити та запровадити ефективний механізм підтримки домогосподарств та відповідного рівня
їх фінансової безпеки у сучасних умовах.
Переконані, що запровадження оперативних заходів адаптації та підтримки розвитку домогосподарств в Україні позитивне вплине на рівень фінансової безпеки домогосподарств та держави, розвиток
економіки України та допоможе фінансовій системі
адаптуватися до сучасних умов.
Висновки. У процесі проведення моніторингу
стану фінансової безпеки домогосподарств та її впливу
на рівень фінансової безпеки держави зроблено такі
висновки:
1. Проаналізовано економічну сутність поняття
фінансової безпеки домогосподарства та розглянуто
основні чинники впливу на її рівень залежно від сфери
виникнення в Україні. Проведено аналіз показників,
що характеризують стан та розвиток домогосподарств
України, їх рівень фінансової безпеки протягом 20102019 рр.
2. Доведено гіпотезу щодо наявності впливу на
рівень фінансової безпеки України незалежних показників, що впливають на формування та міцність фінансової безпеки домогосподарств (індекс людського
розвитку та обсяг ВВП на душу населення) за допомогою методу кореляційно-регресійного аналізу та побудови відповідної економетричної моделі. Розрахова-
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ний коефіцієнт детермінації доводить, що варіація залежної змінної (рівень фінансової безпеки України) на
75,48% визначається варіацією незалежних змінних.
3. Виявлено, що при збільшенні незалежних
змінних залежна теж збільшується: при збільшенні індексу людського розвитку в Україні на 1% рівень фінансової безпеки підвищується на 0,2981% (прямий
вплив) за умови, що решта факторів є сталими, а при
збільшенні обсягу ВВП на душу населення на 1% рівень фінансової безпеки країни збільшується на
0,3912% за тих же умов.
4. Підтверджено, що при збільшенні обох незалежних змінних одночасно на 1% рівень фінансової
безпеки України збільшується на 0,69%. Доведено, що
розроблена модель відповідно до F-критерію Фішера
є адекватною. Математично встановлено існування
сильного зв’язку між незалежними та залежною змінними, що підтверджує доцільність оперативної розробки та запровадження заходів адаптації та розвитку
домогосподарств України у сучасних умовах як шляху
зміцнення фінансової безпеки держави.
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БАНКІВСЬКА ПРОЦЕНТНА ТА ОБЛІКОВА ПОЛІТИКА
ЯК ІНСТРУМЕНТ ГРОШОВО-КРЕДИТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ
ЦІНОВОЇ СТАБІЛЬНОСТІ
Постановка проблеми. Важливою проблемою фінансового менеджменту у сучасних ринкових умовах є
ефективна монетарна політика, яка пов’язує необхідні
обсяги банківського продукту з допустимим загальним
рівнем ставок та відносним значенням чистого процентного спреду та маржі. Рівноважна грошово-кредитна політика поєднує ставки залучених і розміщених
коштів зі стратегічними завданнями розвитку банківських установ, підтримкою їхньої прибутковості та фінансової стійкості. Формування концептуальних засад
управління фінансовою діяльністю банку сьогодні залишається вагомою науковою та практичною проблемою, що зумовлює актуальність вибраної теми дослідження.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Найбільш вагомий внесок у дослідження банківської діяльності загалом та аспектів формування процентної
політики комерційних банків зокрема зробили Дж. Сінкі, П. Роуз, Б. Едвардс, К. Редхерд, Е. Хелферт,
Г. Аесхауер, Л. Батракова, О. Лаврушин. Однак складність трансформаційних процесів, що проходять в Україні, вимагає розширення потенціалу регулювання
процентних ставок та його наукового обґрунтування з
урахуванням реалій перехідної економіки.
Метою статті є визначення підходів до формування процентної політики комерційного банку на ос«Правило операційного
орієнтиру»

«Правило Тейлора»

нові аналізу основних мікро- та макроекономічних
чинників впливу на розмір процентної ставки.
Виклад основного матеріалу дослідження. Аналіз
динаміки процентних ставок показує, що процентна
політика є одним з основних та складних механізмів
регулювання ощадної та інвестиційної політики комерційного банку. Особливістю функціонування вітчизняних банків є той факт, що вони існують в умовах
економічної та політичної нестабільності в країні, що
значно ускладнює процес формування та реалізації
ефективної політики процентних ставок. Несанкціоновані рішення під час встановлення процентних ставок на банківські депозитні та кредитні продукти можуть привести до погіршення становища банку на
ринку, тому в його інтересах проводити процентну політику, яка би повністю забезпечувала необхідний рівень прибутку й була привабливою для наявних та потенційних клієнтів. Діяльність банківського сектору
залежить від ефективної організації та реалізації процентної політики, адже ставки за активними операціями повинні перевищувати ставки за зобов’язаннями.
Отже, кожен банк прагне сформувати таку процентну
політику, яка б максимізувала прибуток та конкурентну перевагу на банківському ринку. На рис. 1
представлено Правила реалізації сучасної процентної
політики комерційних банків.
«Правило синхронності зміни
офіційних ставок»

«Правило симетричності
процентного коридору»
«Правило незначного кроку
коригування офіційних
процентних ставок»
«Правило стандартизованості
інструментів та операційних
засад монетарної політики»
«Правило впливовості (дієвості)
основної / ключових ставок
центрального банку»

Правило зміни офіційної
процентної ставки

Правило «вузького процентного
коридору»
Правила реалізації
сучасної процентної
політики

«Правило
мінімізації
волатильності
офіційних
ставок
центрального
банку»

«Правило
«процентного
підходу» у
регулюванні
грошовокредитного
ринку»

«Правило узгодженості основної
ставки та основної операції
із структурною позицією
ліквідності»
«Правило ефективності
процентної політики»

«Правило передбачуваності та
прозорості процентної політики»

Рис. 1. Правила реалізації сучасної процентної політики комерційних банків
(сформовано авторами на основі джерела [2])
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Головною метою процентної політики Національного банку як основного інструмента впливу на
грошово-кредитний ринок є забезпечення цінової стабільності в середньостроковій перспективі [1, п. 3].
Згідно зі статтями 25 та 27 Закону України «Про
Національний банк України» процентна політика та
рефінансування банків є головними засобами монетарної політики, а Національний банк України як емісійно-касовий центр країни встановлює порядок визначення облікової ставки та інших процентних ставок
за своїми операціями.
Банки під час визначення своєї грошово-кредитної політики повинні планувати процентні ставки так,
щоб отримані банком відсотки забезпечували необхідний прибуток та покриття витрат. Відсутність продуманої диференціації процентних ставок за депозитними операціями не повною мірою стимулює залучення ресурсів на термінові депозитні рахунки у великих сумах і на тривалий термін. Тому процентні ставки
за депозитами можуть залежати від суми внесків. Кредитні установи платять своїм вкладникам досить високі відсотки з метою стимулювання заощаджень, особливо на тривалий термін. Зазвичай під час встановлення позичкового відсотка банки враховують не
лише рівень облікової ставки НБУ, а й розмір базової
ставки та ставки відсотка інших банків.
Формування відсоткової ставки є багатофакторним процесом, який визначається багатьма чинниками, а саме: рівнем облікової ставки НБУ, темпами
інфляції, терміном надання позики, платоспроможністю позичальника, особливостями забезпечення позики, перспективами зміни ринкової кон’юнктури
тощо. Сукупність цих чинників визначає межі диференціації кредитного відсотка. Ціна кредитних ресурсів є основним чинником, що впливає на рівень відсоткових ставок. Інфляція здійснює значний вплив на
рівень відсоткової ставки. В умовах інфляційних очікувань комерційні банки вимушені «страхувати» себе
на випадок збільшення рівня інфляції шляхом підвищення ставок за кредитами. Позичковий відсоток за
мінусом знецінення грошей часто називається «реальним відсотком» [3].
Відповідно до дослiдження О. Шаринської, механізм регулювання облікової ставки як головного індикатора на грошово-кредитному ринку, зумовлює певні
дії та наслідки для країни [4]: збільшення облікової
ставки приводить до підвищення ціни грошей. Таким
чином, відбувається обмеження попиту на кредити

центрального банку банками другого рівня, а також
обмежуються їхні можливості щодо кредитування різних економічних суб’єктів. Це є причиною підвищення процентних ставок за виданими кредитами та
зниження попиту суб’єктів економіки на кредити;
зменшення рівня облікової ставки сприяє пожвавленню ділової активності та економічному зростанню,
а саме зростають обсяги надання кредитів центральним банком іншим банкам. А отже, розширюється
їхня ресурсна база і відбувається зниження процентних ставок за кредитами та, відповідно, зростає попит
з боку господарюючих суб’єктів на банківські кредити
[4].
Облікова ставка Національного банку України є
одним із монетарних інструментів. Він є орієнтиром
щодо вартості залучених та розміщених грошових ресурсів, який встановлює Національний банк України
для банків та інших суб’єктів грошово-кредитного
ринку. Облікова ставка є базовою процентною ставкою, початковим пунктом формування процентних
ставок за іншими операціями з рефінансування банків
[5].
Аналіз динаміки облікової ставки в Україні змінювався відповідно до тенденцій загального розвитку
економіки країни. Починаючи з 2012 року облікова
ставка НБУ дорівнює 7,5%. А найнижчий рівень облікової ставки протягом досліджуваного періоду характерний саме для 2013 року. Процентна ставка досягла
рівня 6,5% річних із серпня 2013 року. Це пов’язано зі
стабілізацією економічних процесів в Україні та скороченням інфляції. Такий рівень облікової ставки досить позитивний і для банків, і для фізичних та юридичних осіб також, тому що кредити стають дешевшими, і це приводить до залучення більших обсягів
коштів у галузі реального сектору економіки. З 15 квітня 2014 року облікова ставка НБУ досягла позначки
9,5%, звісно, це пов’язано з економічним становищем
держави натепер. Погіршення економічної ситуації
привело до підвищення облікової ставки до 14%.
Максимальна облікова ставка за 2015 рік спостерігалася у березні у розмірі 30%. Таке значення облікової
ставки свідчить про погіршення соціально-економічних умов розвитку країни. Починаючи з серпня облікова ставка зменшувалася включно до грудня 2017 року. У січні 2018 року облікова ставка почала збільшуватися і досягла позначки 18%, та знову почала знижуватися, натепер її значення дорівнює 16,5% (рис. 2)
[6].
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Рис. 2. Динаміка облікової ставки Національного банку України в 2008-2019 роках
(сформовано авторами на основі джерела [6])
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Для розширення можливостей рефінансування
і створення механізму впливу на економіку актуальним є запровадження найефективнішого різновиду рефінансування — переобліку векселів. Подальший розвиток механізму рефінансування в Україні може бути
здійснений також шляхом залучення в кредитні операції більшості учасників міжбанківського ринку, що
можливо внаслідок зниження вимог до них. Рефінансування банків відбувається головним чином за допомогою надання кредитів овернайт. Станом на 28 квітня 2014 року, за даними Національного банку України, середньозважена процентна ставка за кредитами
овернайт досягла позначки 15,47%, що відображає

прояв кризових явищ в економіці України на сучасному етапі розвитку. Під впливом кризових явищ
ставка за кредитами овернайт у 2015 році досягла свого
максимуму в 25,21%. Станом на вересень 2019 року
вона становить 19% (рис. 3). Аналіз динаміки зміни
ставки за кредитами, наданими шляхом проведення
тендера, говорить про подібність змін із процентними
ставками за кредити овернайт. Станом на 2014 рік
ставка за кредити, надані шляхом проведення тендера,
збільшилася вдвічі порівняно із значенням у 2013 році.
Станом на вересень 2019 року ставка за наданими кредитами шляхом проведення тендера становить 17%.
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Рис. 3. Процентна ставка за кредитами овернайт в 2008-2019 роках
(сформовано авторами на основі джерела [6])
Різні автори по-різному розглядають сутність
процентної політики, визначають її як частину банківського менеджменту або сукупність заходів, частину
внутрішньої роботи.
Слід розділяти процентну політику банків на макро- й мікрорівнях.
Макроекономічна процентна політика — це комплекс заходів, вжиття яких спрямоване на забезпечення прибутковості банківської системи та оптимальних темпів економічного розвитку шляхом ефективного використання банківських відсотків. На макрорівні політику формує та здійснює центральний
банк, а саме Національний банк України. Процентна
політика НБУ визначається цілями та завданнями грошово-кредитної політики держави, а та — процесами,
що відбуваються в економіці, та тими цілями, які висуваються на певних етапах її розвитку. На мікроекономічному рівні процентна політика — це політика
банків другого рівня щодо залучення та розподілу
банківських ресурсів, тому в економічному аспекті політика процентних ставок комерційних банків — це
комплекс заходів у сфері процентних ставок із залучення та розміщення грошових коштів для забезпечення прибутковості та ліквідності банківської установи. Цілі процентної політики на мікроекономічному
рівні важко чітко визначити. Здавалося б, найпростішим визначенням було б те, що політика процентних
ставок конкретного банку служить для максимізації
його прибутковості в сучасних умовах, тобто має спрямовуватися на максимізацію операційного доходу та
мінімізацію операційних витрат. Однак очевидно, що
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банк зобов’язаний піклуватися про досягнення прибутковості не тільки в короткостроковій, але й у довгостроковій перспективі.
Процентна політика комерційних банків по суті
повинна віддзеркалювати процентну політику центрального банку з певними коригуваннями на деякі
фактори: стан макроекономічної ситуації і прогнозів її
тенденцій, які визначають попит на кредити і можливості їх повернення; сезонні коливання, пов’язані зі
зміною податкових періодів, коливаннями обсягів
продажу валютної виручки, особливо сільсько-господарських підприємств; можливості до заощаджень підприємств і населення. У періоди підвищення інфляції
можливості до довгострокового розміщення коштів
зменшуються, відповідно зростає їх вартість. Проте великі обсяги грошових коштів у такі періоди накопичуються на поточних рахунках підприємств, особливо
роздрібної та оптової торгівлі. Відповідно вартість
короткострокових ресурсів повинна зменшуватись;
збільшений попит на ресурси з боку банків у період
криз; зростання плати за ризик у структурі процентної
ставки за кредитами банків у період криз; політика
банків щодо управління процентною маржою як відповідно до макроекономічної ситуації, так і згідно з
індивідуальними стратегіями банків; система оподаткування доходів від розміщення депозитів населенням; рівень монополізації ринку банківських послуг;
особливості регіонального розвитку та інші чинники.
Структуру процентної ставки за кредитами комерційних банків можливо представити таким чином
(рис. 4).
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Рис. 4. Структура процентної ставки за кредитами комерційних банків
(сформовано авторами на основі джерела [7])
Дещо детальніше про основні складові процентної ставки за кредитами банків.
Вартість ресурсів — це ставка, яку сплачує банк
за залучення ресурсів відповідного терміну і у відповідній валюті. Якщо банк іде на ризик ліквідності та
кредитує за рахунок депозитів, коротших до повернення, ніж терміни кредитів, та кредитує у валютах,
відмінних від залучених, то вартість кредитних ресурсів є середньою від вартості окремих ресурсів для відповідного кредиту та кредитного портфеля в цілому.
Тут також слід урахувати вартість балансового капіталу
як кредитного ресурсу. Підходи до її визначення можуть бути різними, а сама вартість —коливатись від
0% до розрахункової норми дивідендів чи аналогічної
вартості довгострокових ресурсів у національній валюті.
Витрати та прибуток — прямі витрати банків на
проведення депозитних та кредитних операцій (зарплата, канцелярія, відрядження тощо) та аллоковані за
певним алгоритмом загальнобанківські витрати: комунальні та інші платежі, витрати на бек-офіс тощо, а
також чистий процентний дохід, який банк планує
отримати за певним кредитом чи портфелем у цілому.
Як правило, плановий чистий процентний дохід розраховується на основі внутрішніх трансфертних цін.
Він також може визначатись на основі цільового рівня
рентабельності. Тоді всі складові процентної ставки
множаться на цей рівень.
Премія за ризик — це оцінений банком процентний спред, який повинен покривати ризики неповернення кредиту клієнтом з урахуванням галузевих та інших видів ризику діяльності позичальника. Її індикативним орієнтиром може слугувати фактичне відношення створених резервів до чистих процентних доходів за цей же період.
Крім внутрішніх факторів, які впливають на величину ставки за кредитами, є й зовнішні, передусім,
це величина ставок у банків конкурентів на аналогічні
кредити. На формування процентної політики банку
можуть впливати як зовнішні, так і внутрішні фактори. До зовнішніх належать: кон’юнктура ринку, рівень інфляції, облікова ставка НБУ, цінова політика
конкуруючих банків, попит на банківські продукти
тощо. Внутрішніми факторами можуть бути стратегічні цілі банківської установи, фінансовий стан
банку, наявність коштів та ризиковість активів. Крім
того, процентна політика, як і будь-яка інша політика
банківської установи, повинна базуватись на певних
основних принципах. Загалом принципи процентної

2020/№2

політики банку — це сукупність початкових умов, що
визначають загальні цілі та політику матеріальних інтересів кредитора під час передачі коштів у тимчасове
користування. Основними засадами, на яких має засновуватися процентна політика банку, є:
— покриття процентними доходами за позичковими операціями витрат на формування ресурсної
бази банку для видачі кредитів клієнтам;
— встановлення процентної ставки на рівні, достатньому для забезпечення прийнятної рентабельності банківської установи;
— забезпечення належної гнучкості у встановленні процентних ставок з огляду на динаміку ринкової кон’юнктури, що змінюється під впливом пропозиції тимчасово вільних ресурсів, а також попиту на
банківські кредити;
— диференціація рівня процентних ставок згідно
з результатами аналізу діяльності кожного індивідуального позичальника та відповідними умовами позичкової операції;
— договірні засади встановлення рівня процентної ставки за кожною кредитною операцією, що визначається в процесі переговорів між комерційним
банком і позичальником, а також фіксується у кредитній угоді.
Таким чином, можна зробити висновок, що процентна політика банку — це сукупність стратегічних
заходів, вжиття яких спрямоване на встановлення оптимальних ставок позики для забезпечення ліквідності, прибутковості та сталого розвитку банку. На
рис. 5 і 6 представлено структуру доходів та витрат
банків України станом на 31 грудня 2018 року.
Світовий досвід реалізації процентної політики
центральними банками вказує на те, що є деякі її правила та тенденції, дотримання яких посилює вплив
монетарних інструментів на грошово-кредитний ринок та роль у забезпеченні цінової стабільності [2].
А. Сомик у своїй статті узагальнила найбільш
ефективні підходи та правила формування процентної
ставки. Провівши детальний аналіз запропонованих
шістнадцяти правил реалізації сучасної процентної
політики банків, можна констатувати, що вибрані автором п’ять підходів є прийнятними та можуть бути
впроваджені для зміцнення банком своєї позиції на
ринку, підвищення рівня ліквідності та рентабельності
[2]:
— правило «зміни офіційної процентної ставки»;
— правило «незначного кроку коригування офіційних процентних ставок»;
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— «правило Тейлора»;
— правило «вузького процентного коридору»;
— правило «симетричності процентного коридору».
Таким чином, Національний банк України має
дотримуватися низки правил, притаманних країнам із
активною процентною політикою та режимом, що базується на ціновій стабільності. Йдеться насамперед
про правила: «незначного кроку коригування ставки»,
«Тейлора», «операційного орієнтиру», «передбачуваності та прозорості», «вузького процентного коридору», «синхронності зміни ставок», «мінімізації волатильності офіційних ставок», «узгодженості основних
ставок та операції із структурною позицією ліквідності», «впливовості основної ставки», «стандартизованості інструментів та операційних засад монетарної
політики», «дзеркальності інструментів» та «мінімізації
втручання у грошово-кредитний ринок» [8].
Оцінюючи абсолютний рівень процентних ставок, зазначаємо, що реальний рівень облікової ставки
на кінець 2018 року становив 11%. Отже, наджорстка
процентна політика Національного банку приводить
до зростання привабливості вкладення банками коштів у державні цінні папери (ОВДП і депозитні сертифікати НБУ), розвитку споживчого кредитування (це
стимулює імпорт споживчих товарів, погіршує платіжний баланс), отже, віддалення банківської системи від
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потреб вітчизняних виробників та української економіки загалом. Крім того, з огляду на особливості інфляції в Україні високі процентні ставки не здатні запобігти зростанню цін, а пригнічення виробництва через нестачу кредитних ресурсів, навпаки, має проінфляційний характер.
До основних недоліків процентної політики банків в Україні можна віднести знехтування банком таким фактором, як інфляційні очікування під час формування процентних ставок за депозитами. Відсоток,
встановлений більшістю комерційних банків, не стимулює населення зберігати гроші, оскільки це не збільшує заощадження домогосподарств, а лише частково захищає їх від знецінення [9].
Висновки. Проведений аналіз показав надто слабкий кореляційний зв’язок між трендами облікової
ставки і основними макроекономічними індикаторами
в Україні. Це свідчить про необхідність гнучкої корекції процентної політики як центральним, так і комерційними банками відповідно до економічних умов
і цільових орієнтирів своєї діяльності. Важливим компонентом процентної політики є управління ставками за інструментами залучення коштів центральним
банком. Процентна політика є вкрай важливою складовою банківського менеджменту, оскільки сааме вона
спрямовується на забезпечення банком стратегічних та
тактичних цілей. Вона формується під впливом цілого
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переліку факторів, зокрема невизначеності очікуваних
темпів інфляції, які частково перекладаються на банківську систему; вищої ризиковості кредитних вкладень, ніж у розвинутих країнах (необхідність додаткових витрат на моніторинг господарської діяльності позичальників; асиметрична інформація щодо їх фінансового стану); значно вищих ризиків відпливу вкладів
(невизначеність щодо стабільності ресурсної бази
банку), у зв’язку з чим банки утримують додаткові резерви, іммобілізуючи частину залучених коштів, що
справляє непрямий вплив на вартість розміщення фінансових ресурсів. Таким чином, задля оптимізації
процентної політики банків, підвищення її ефективності необхідно зосередити особливу увагу на вдосконаленні вже наявних форм отримання процентів, розширенні спектру виконуваних банками операцій, а також подальшому розвитку методів непрямого державного регулювання діяльності комерційних банків.
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ІНСТИТУЦІЙНІ УМОВИ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ
ЕКОНОМІЧНИХ РОЗСЛІДУВАНЬ НА ПІДПРИЄМСТВАХ
Постановка проблеми. У сучасних умовах господарювання економічна безпека компанії відіграє ключову роль в успішному функціонуванні бізнесу. Сьогодні більшість керівників і власників проводить активну діяльність у цьому напрямі, оскільки корупція,
розкрадання, шахрайство, неправомірні дії співробітників погіршують фінансовий стан компаній.
Крім того, у процесі ведення бізнесу доводиться
постійно оцінювати рівень ризиків, враховувати можливі суперечки у фінансових, комерційних, правових
та інших питаннях між бізнес-партнерами, здійснювати моніторинг бізнесу [1].
У зв’язку з цим виникає необхідність пошуку нових механізмів проведення економічних розслідувань
у сфері господарської діяльності підприємств і впровадження дієвих методів контролю, що дає змогу
значно знизити ризики вчинення фінансових та економічних злочинів.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми
сталого розвитку, економічної стійкості, конкурентоспроможності та економічної безпеки розглядаються
у багатьох наукових публікаціях провідних вчених,
серед яких: H. Dźwigoł [2-6]; H. Dźwigoł, M. DźwigołBarosz [7-8]; Y. Kharazishvili, A. Kwilinski, O. Grishnova, H. Dźwigoł [9]; В. Маргасова [10]; О. Власюк,
А. Мокій, О. Ілляш [11]; Ю. Харазішвілі, В. Ляшенко
[12]; Л. Ковчуга [13]; Н. Швець, Г. Шевцова [14];
С. Єлецьких, Т. Свинаренко, К. Петрищева [15];
О. Файчук, Ю. Акулович [16]; В. Перебийніс, Ю. Перебийніс [17]; Н. Шпанковська, Л. Городянська [18].
У наукових колах дискусійними залишаються питання уточнення термінологічного апарату та обґрунтування концептуальних положень і прикладних засад
формування й розвитку системи економічної безпеки
та аудиторської діяльності підприємств з використанням різного інструментарію. Проблемам впровадження форензіку як механізму антикризового управління господарською діяльністю присвячено праці таких дослідників, як G. Stevenson, D. Crumbley [19];
S. Mojsoska, N. Dujovski [20]; A. Enofe, P. Omagbon,
F. Ehigiator [21]; W. Huber et al. [22]; M. Doan, D. McKie
[23]; Т. Климко, О. Мельник [24]; С. Чернявський,
О. Користін, В. Некрасов [25]; Г. Соломіна [26]; О. Пацула [27]; А. Семенець [28].
Разом з тим, незважаючи на таку пильну увагу до
окресленої проблеми з боку вчених, актуальним і необхідним залишається проведення наукових досліджень у напрямі формування відповідного інституційного середовища розвитку системи економічних розслідувань у сфері господарської діяльності підприємств в Україні. Все це значною мірою обумовило вибір теми даного дослідження та його цільову спрямованість.
Метою даного дослідження є обґрунтування та
розроблення пропозицій щодо створення належних
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інституційних умов розвитку системи економічних
розслідувань на підприємствах.
Для досягнення поставленої мети використано
методи аналізу і синтезу, порівняння, узагальнення,
статистичного аналізу, експертного опитування, структурно-логічного аналізу.
Виклад основного матеріалу дослідження. Поняття
«форензік» походить від англійського «forensic» — «судовий» [22] і вперше було застосовано в 1946 р. у роботі М. Пелубета [20]. Сучасні дослідження причин
і факторів виникнення внутрішньокорпоративного
шахрайства в більшості своїй ґрунтуються на роботі
Е. Сазерленда [29], який у 1939 р. увів поняття white
«collar crime» — так званий злочин «білих комірців» —
незаконні дії корпорацій і їх вищих посадових осіб з
використанням службового становища. Сьогодні під
терміном «форензік» зазвичай розуміється діяльність,
спрямована на виявлення та врегулювання спірних ситуацій з фінансових, правових та інших питань, а також економічне розслідування дій співробітників і організацій, що суперечать законодавчим актам та іншим принципам [30].
Різними авторами даються свої визначення терміна «форензік». Так, Т. Климко [24] ототожнює поняття «форензік» з розслідуванням. Г. Соломіна [26]
зазначає, що форензік — це ефективний інструмент,
спрямований на дослідження всіх потоків інформації
всередині підприємства, а також взаємодії із зовнішніми сторонами, такими як клієнти, постачальники,
якими регулюють органи, інвестори та інші зацікавлені особи. У результаті цього оцінюється якість існуючих зв’язків, які можуть створювати підґрунтя для
виникнення шахрайства, а також готуються пропозиції з регулювання процесу обміну інформацією [26,
с. 147]. Г. Стівенсон і Д. Крамблей [19] під терміном
«форензік» розуміють діяльність, спрямовану на виявлення, аналіз і врегулювання ситуацій, при наявності
між сторонами розбіжностей з питань, що містять у
собі значні економічні ризики.
Деякі зарубіжні автори у роботі [31] вважають, що
форензік — це сукупність незалежних ініціативних послуг, що надаються власникам або раді директорів
компаніями різних організаційно-правових форм —
аудиторськими, консалтинговими та іншими спеціалізованими компаніями. С. Чернявський, О. Користін,
В. Некрасов [25] наголошують, що форензік є послугою з виявлення та зменшення ризиків виникнення
шахрайства, незаконних дій та неетичної поведінки у
сфері господарської діяльності.
О. Пацула [27] зазначає, що основною метою даного виду діяльності є виявлення загроз шахрайства,
збір доказів за фактом виявленого порушення і (або)
встановлення винних осіб.
Багатьма авторами, у тому числі й зарубіжними,
форензік розуміється як комплекс наук різних сфер
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(бухгалтерського обліку, судових експертиз, психології
та ін.) [21]. Дійсно, застосовуючи методологічний інструментарій обліку, контролю, аналітичних розрахунків, анкетувань та співбесід з персоналом і контрагентами, форензік аудит здійснює моніторинг фінансово-господарської діяльності організації з метою виявлення неправомірних дій працівників або третіх
осіб, пов’язаних з посяганням на фінансові ресурси
організації [23].
Тому А. Семенець [28] пропонує ввести в облікову теорію поняття «форензік аудит», під яким слід
розуміти процес вивчення звітності та господарських
операцій компанії з метою розробки заходів з реагування, управління та запобігання шахрайству на підставі експертного судження про наявність фактів: порушення співробітниками і керівництвом компанії
чинного законодавства; фальсифікації бухгалтерської
та податкової звітності; випадків розкрадання або неналежного використання активів; корупції та зловживання повноваженнями; ризику шахрайства.
Отже, аналіз й узагальнення визначень, які наведено в науковій літературі, дали змогу дійти висновку
про те, що з огляду на всі розглянуті підходи під поняттям «форензік» слід вважати:
незалежну діяльність з виявлення, аналізу, врегулювання фінансових, комерційних, правових або інших питань та розроблення процедур, спрямованих на
протидію всім видам внутрішньокорпоративного шахрайства;
послугу щодо аналізу фінансових, правових, комерційних питань з ведення бізнесу, спрямовану на
виявлення та зменшення ризиків виникнення шахрайства, незаконних дій та неетичної поведінки у сфері
господарської діяльності, врегулювання конфліктів;
вид контролю з властивими йому особливими методами, що узагальнює й поєднує в собі бухгалтерський облік, аудит, аналіз, криміналістику, судові послуги, профайлінг, метою якого є процес виявлення
фактів шахрайства, фінансових зловживань, а також
інших злочинних дій з боку управлінського персоналу,
працівників, третіх осіб, а також виявлення ризиків
зловживань та розроблення системи заходів щодо їх
усунення.
Згідно з дослідженням компанії PwC, приблизно
кожна третя організація у світі (36%) за 2015-2016 рр.
зіткнулася з різними видами шахрайства. За даними
звіту Міжнародної організації професіоналів з розслідування шахрайства (ACFE) «Report to the Nations
2018», втрати від корпоративного шахрайства за зафіксованими випадками зі 125 країн склали більше,
ніж 7 млрд дол. США. Серед основних напрямів шахрайства (141) виділено незаконне привласнення активів (89%), корупцію (38%), перекручування показників
фінансової звітності.
В Україні за результатами дослідження 2018 р.
жертвами економічних злочинів за останні два роки
стали 59% вітчизняних компаній порівняно із середнім рівнем у 43% у 2016 р. Хабарництво та корупція
залишаються одними із основних видів економічних
злочинів, негативний вплив яких зазнають українські
організації — 73% респондентів відповіли, що їхні організації стали жертвами випадків хабарництва та корупції протягом останніх двох років.
До п’ятірки найбільш поширених видів економічних злочинів та шахрайства також входять: незаконне привласнення майна, шахрайство у сфері заку-
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півель, шахрайство у сфері управління персоналом
і кіберзлочини. 12% респондентів зазначили, що
збитки їхніх організацій досягли від 1 млн дол. США
до 50 млн дол. США, а значна кількість стверджує, що
від економічних злочинів та шахрайства найбільше постраждали їхня репутація/бренд, відносини з бізнеспартнерами та взаємодія з регуляторами. Сума збитків
підприємств України внаслідок лише зареєстрованих
випадків шахрайства кожного року тільки зростає. У
2016 р. це було близько 6 млрд дол., а у 2017 р. — уже
7,3 млрд дол.
Результати опитування українських підприємств,
яке проведено компанією PwC у рамках Всесвітнього
дослідження економічних злочинів і шахрайства, свідчать, що рівень хабарництва та корупції в українських
організаціях виріс із 56% у 2016 р. до 73% у 2018 р. У
світі, лише 25% респондентів відповіли, що їхні організації стикалися з випадками хабарництва та корупції, що майже втричі менше порівняно з українськими
організаціями. Також, кожний третій український
респондент (33%) зазначив, що його організація отримувала пропозицію дати хабаря протягом останніх
двох років. Викликає занепокоєння той факт, що 23%
українських респондентів очікують, що хабарництво
та корупція, з поміж інших видів економічних злочинів та / або шахрайства, буде найбільш суттєвим для
їхніх організацій з точки зору фінансових збитків або
інших наслідків у наступні два роки.
Показник випадків незаконного привласнення
майна, беззмінний лідер у цій категорії, навпаки зменшився з 62% у 2016 р. до 46% у 2018 р. Падіння показника цього виду економічного злочину може бути
наслідком посилення контролів в українських організаціях та збільшення інвестицій у засоби для запобігання йому, які починають демонструвати свою ефективність. З іншого боку, ми вважаємо, що включення
двох нових категорій (шахрайство з боку споживачів
(17%) та неетична професійна поведінка (17%)) частково призвели до зменшення відповідей респондентів
щодо випадків незаконного привласнення майна в їхніх організаціях.
Результати опитування за 2018 р. показали, що
33% організацій в Україні стикалася з шахрайством у
сфері закупівель, що на 11% більше, ніж в організаціях
у світі. Так часто випадки шахрайства у сфері закупівель трапляються в організаціях, які неефективно
перевіряють постачальників на доброчесність та відсутність у них конфлікту інтересів, та які не мають механізмів контролю за вибором постачальників, укладанням з ними договорів та процесом оплати за їхні
товари та послуги.
Шахрайство у сфері управління персоналом розділило третє та четверте місце серед видів шахрайства
в українських організаціях порівняно з восьмим місцем в організаціях у світі. Крім того, результати дослідження демонструють стрімке зростання частки респондентів, які повідомили про цей вид економічного
злочину: 33% у 2018 р. порівняно з 4% у 2016 р. Зростання обізнаності про шахрайство у сфері управління
персоналом та його сприйняття як справжнього шахрайства, а не як «оптимізацію витрат» — це, безумовно,
позитивна тенденція, оскільки цей вид шахрайства
може значно погіршити професійну етику та поведінку
працівників, а також їх лояльність до організації.
Кількість кіберзлочинів, яких зазнають організації неухильно зростає з року в рік і цей вид економіч-
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ного злочину несе високий ризик як для організацій
комерційного, так і державного сектору. Результати
опитування за 2018 р. свідчать про зростання числа кіберзлочинів проти організацій в Україні на 7%, порівняно з 2016 р. Розвиток технологій призвів до виникнення ряду нових загроз для організацій, серед яких:
шкідливе програмне забезпечення, фішинг, сканування мережі та атаки методом підбору паролю. А
оскільки 16% українських респондентів переконані у
вірогідності того, що їхня організація постраждає від
кіберзлочинів у наступні два роки, організаціям в Україні слід приділити максимальну увагу цьому виду
економічних злочинів.
Види економічних злочинів, з якими стикалися
українські компанії: хабарництво та корупція; незаконне привласнення майна; шахрайство у сфері закупівель; шахрайство у сфері управління персоналом; кіберзлочини; порушення прав інтелектуальної власності; шахрайство у сфері оподаткування; відмивання
коштів; недобросовісна конкуренція / порушення антимонопольного законодавства; неетична професійна
поведінка; шахрайство з боку споживачів; фальсифікація фінансової звітності; інсайдерська торгівля.
31% опитаних респондентів в Україні вживають
заходів із підвищення ефективності бізнес-процесів,
зокрема, механізмів внутрішнього контролю. Аналогічні заходи внутрішнього контролю організації застосовують для протидії стимулу до вчинення шахрайських дій та виправданню таких дій: як зазначили 31%
та 30% українських респондентів, відповідно. Проте,
організаціям слід приділяти більшу увагу та зосередити
зусилля, спрямовані на боротьбу з шахрайством, для
мінімізації саме можливостей для скоєння шахрайських дій.

На вітчизняних підприємствах поширене переконання, що механізми внутрішнього контролю, які використовують технології, здатні самостійно виявити
усі факти шахрайства, та що керівництво завжди діє
етично. Насправді ж досвід свідчить про те, що майже
усі значні випадки шахрайства з боку співробітників
організації стали наслідком того, що керівництво організації має можливість обійти ці механізми внутрішнього контролю чи звести нанівець їхню ефективність.
Обстеження компанії PwC демонструють, що з-поміж
випадків шахрайства, скоєного співробітниками організації, частка шахрайства вчиненого її вищим керівництвом різко зросла з 27% у 2016 р. до 55% у 2018 р.
Результати даного опитування підтверджує і статистичний аналіз. Так, за даними Державної служби
статистики України, як правило, до адміністративної
відповідальності притягуються особи, які порушили
законодавство про працю, закупівлі, з фінансових питань, а також порядок ведення податкового обліку,
провадження господарської діяльності та права інтелектуальної власності.
Як показує аналіз, найбільшу кількість осіб притягнуто за порушення вимог трудового законодавства
та порядку ведення податкового обліку. При цьому на
незначну кількість осіб накладено адміністративні
стягнення за порушення законодавства про закупівлі
та охорону інтелектуальної власності та авторських
прав.
Кількість осіб, притягнутих за порушення вимог
законодавства про працю, зменшилася за 20102018 рр. на 76,3%; порядку ведення податкового обліку — на 86,7%; про закупівлі — на 87,4%; з фінансових питань — на 90,4%; порядку провадження господарської діяльності — на 96%; прав на об’єкти інтелектуальної власності — на 98,1% (табл. 1).

Таблиця 1
Динаміка кількості осіб, притягнутих до адміністративної відповідальності за видами правопорушень
Види правопорушень
Роки

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

вимог законодавства про
працю та охорону праці
47507
49003
45181
43935
19726
1441
11579
12263
11249

порядку ведення
податкового обліку, надання
аудиторських
висновків
41771
32481
28310
21576
13278
8422
5141
4961
5547

законодавства
з фінансових
питань

порядку провадження господарської діяльності

законодавства
про закупівлі

прав на
об’єкт інтелектуальної
власності

29158
29822
22119
23245
13512
9930
5251
2817
2790

19802
14316
10795
12419
5477
4293
872
766
796

451
424
186
212
105
91
68
35
57

537
645
535
475
122
89
30
11
10

Складено за даними: [32, с. 52-87; 33, с. 52-88; 34, с. 54-74; 35, с. 52-72; 36, с. 52-72; 37, с. 52-70; 38, с. 52-72; 39,
с. 52-70; 40].

На підставі ранжування розміру штрафів за видами адміністративних правопорушень встановлено,
що в 2018 р. перше місце посідали штрафи за порушення порядку провадження господарської діяльності; друге — за порушення вимог трудового законодавства; третє — за порушення законодавства про закупівлі; четверте — за порушення порядку ведення податкового обліку; п’яте — за порушення законодавства
з фінансових питань; шосте — за порушення прав на
об’єкти інтелектуальної власності (табл. 2).
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Частка штрафів за порушення порядку провадження господарської діяльності скоротилася за
2010-2018 рр. на 0,03 відсоткових пункти (з 0,41 до
0,38% загального обсягу штрафів за всіма видами адміністративних правопорушень); вимог трудового законодавства — на 0,57 в.п. (з 0,75 до 0,18%); законодавства про закупівлі — на 0,07 в.п. (з 0,09 до 0,02%);
порядку ведення податкового обліку — на 0,22 в.п. (з
0,24 до 0,02%); законодавства з фінансових питань —
на 0,27 в.п. (з 0,28 до 0,01%) (табл. 3).
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Таблиця 2
Динаміка розміру штрафів за видами правопорушень, тис. грн
Види правопорушень
Роки

порядку провадження господарської
діяльності

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

7327,3
5363,3
4400,1
5388,2
2549,6
11833,5
13013,4
12418,7
13191,3

вимог законодавства
про працю
та охорону
праці
13406,9
13551,0
14195,5
17399,0
8201,2
620,3
5711,7
5803,2
5829,9

законодавства
про закупівлі

порядку ведення податкового обліку,
надання аудиторських висновків

законодавства
з фінансових
питань

прав на
об’єкт інтелектуальної
власності

1547,9
2293,7
1757,8
2405,4
1234,1
1083,4
807,2
426,5
678,4

4340,1
3266,7
2947,5
2284,4
1406,1
890,9
517,5
515,8
561,3

5050,5
5814,4
4208,4
4323,0
2311,9
1746,5
883,6
502,2
499,2

137,5
160,0
164,2
120,9
32,0
23,4
8,3
9,9
1,7

Складено за даними: [32, с. 90-116; 33, с. 96-107; 34, с. 98-109; 35, с. 94-104; 36, с. 94-104; 37, с. 94-103; 38, с. 96106; 39, с. 98-107; 40].

Таблиця 3
Структура штрафів за видами правопорушень, %
Види правопорушень
Роки

порядку провадження господарської
діяльності

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

0,41
0,43
0,40
0,47
0,27
0,57
0,70
0,38
0,38

вимог
законодавства
про працю
та охорону
праці
0,75
1,09
1,29
1,50
0,88
0,03
0,31
0,18
0,17

законодавства
про закупівлі

порядку ведення
податкового обліку,
надання аудиторських висновків

законодавства
з фінансових
питань

прав на
об’єкт інтелектуальної
власності

0,09
0,18
0,16
0,21
0,13
0,05
0,04
0,01
0,02

0,24
0,26
0,27
0,20
0,15
0,04
0,03
0,02
0,02

0,28
0,47
0,38
0,37
0,25
0,08
0,05
0,02
0,01

0,01
0,01
0,01
0,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Складено за даними: [32, с. 90-116; 33, с. 96-107; 34, с. 98-109; 35, с. 94-104; 36, с. 94-104; 37, с. 94-103; 38, с. 96106; 39, с. 98-107; 40].

Середній розмір накладених штрафів за порушення порядку провадження господарської діяльності, законодавства про закупівлі та охорону працю перевищує середньоукраїнський розмір штрафу за всіма
видами адміністративних правопорушень. Так, середній розмір накладеного штрафу за порушення порядку
провадження господарської діяльності в 2018 р. був
вище порівняно із загальним рівнем по Україні в
13 разів (у 2010 р. — в 1,5 раза); законодавства про закупівлі — в 9,3 раза (у 2010 р. — у 14,3 раза). Однак
середній розмір накладених штрафів за порушення вимог трудового законодавства в 2018 р. нижче середньоукраїнського рівня в 2,5 раза; законодавства з фінансових питань — у 7,2 раза; прав на об’єкти інтелектуальної власності — в 7,6 раза; порядку ведення податкового обліку та надання аудиторських висновків — у
12,7 раза (табл. 4).
З метою подолання системної проблеми адміністративних правопорушень і економічних злочинів
суб’єктам господарювання необхідно розробляти механізми контролю, які врахують можливість того, що
керівництво зможе їх обійти, або вступити у змову в
тому чи іншому напрямі.
Одним з таких механізмів може стати форензік,
який означає діяльність щодо виявлення, аналізу та
врегулювання ситуацій, коли між діловими партнерами виникають розбіжності з фінансових, комерцій-
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них, правових або інших питань, що містять в собі
значні економічні ризики.
Таблиця 4
Середній розмір накладеного штрафу
за видами правопорушень, грн
Види правопорушень
Усього
Порушення порядку провадження
господарської діяльності
Порушення законодавства про закупівлі
Порушення вимог законодавства
про працю та охорону праці
Порушення законодавства з фінансових питань
Порушення прав на об’єкти інтелектуальної власності
Порушення порядку ведення податкового обліку, надання аудиторських висновків

Роки
2010
240

2018
1284

370

16677

3432

11901

282

519

173

179

256

170

104

101

Складено за даними: [32, с. 92-103; 40].

Серед основних відмінностей форензіку від звичайного аудиту та інших видів контролю — відсутність
чіткого алгоритму перевірки, спрямованість на захист
бізнесу зсередини, недотримання презумпції достовір-
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ності інформації, використання будь-яких інструментів та інформації, побудова сценаріїв потенційного
шахрайства, ініціатива проведення, процес і форма
звітування за наслідками проведення форензіку [27,
с. 142].
Таким чином, порівнюючи зовнішній аудит,
контроль та форензік аудит як елемент систем внутрішнього аудиту, слід відзначити, що форензі
к є перспективним і використовується для визначення аномалій шляхом встановлення відповідності
подій фінансовій стратегії та моделювання відхилень
прогнозованих результатів від базової фінансової стратегії. Форензік — це безперервний процес, який використовує специфічну технологію для виявлення підозрілих дій, що відбуваються в компанії або в її найближчому бізнес-середовищі.
Натомість, зовнішні аудитори зосереджують увагу
на теперішньому та минулому, перевіряючи фінансову
звітність у минулому фінансовому періоді, з метою визначення, яким чином були вчинені злочини.
Слід зазначити, що економічні розслідування на
підприємствах можуть проводиться різними методами.
Наприклад, це може бути оцінка документації, що
знаходиться у відкритому і закритому доступі, або аналіз контрагентів компанії. Можливим є проведення
експертизи ведення судових спорів контрагентом. Перевірка історії компанії на предмет наявності конфліктів, пов'язаних з легалізацією незаконних доходів,
дочірніх і залежних товариств, які перебувають за
кордоном, у тому числі в офшорних зонах. Можливий
і аналіз контрактних зобов'язань або виявлення значної кредиторської заборгованості.
Для розвитку методики форензік, необхідні інтенсивна взаємодія і співпраця незалежних аудиторів
з керівництвом внутрішнього контролю, менеджментом суб’єкта господарювання загалом, а також з іншими співробітниками [26, с. 145]. Але доцільно доповнити, що оскільки форензік включає коригувальні
та профілактичні заходи, спрямовані на виявлення,
своєчасне попередження, розслідування й управління
фактами шахрайства, його варто розглядати як супутню аудиту послугу. Дослідження мети форензік,
його суб’єкта, об’єктів, нормативної бази, періодичності проведення та інших суттєвих характеристик дозволило дійти висновку про доцільність виконання на
вітчизняних підприємствах у різних сферах економічної діяльності. При цьому форензік зосереджується на
виявленні, інтерпретації та передачі даних про основні
стратегічні економічні та звітні події. Тому можна
стверджувати, що він заснований не лише на ретроспективній інформації про події, що відбуваються в
господарсько-фінансовій діяльності підприємства, і не
використовується виключно для надання аудиторської
думки. Форензік перевірки легко пристосовуються до
середовища бухгалтерського обліку, але враховують
і потенційні події або навіть психологічні схильності
до шахрайства. Залежно від фактів, які викликають
сумніви, застосовуються різні методи й інструменти
форензік аудиту, найтиповішими з яких є: інтерв’ю зі
співробітниками та контрагентами; аналіз даних усередині компанії (передусім бухгалтерських і фінансових); залучення юридичних консультантів, в яких є досвід супроводу форензік розслідувань; форензік ІТтехнології.
Висновки. Виходячи з вищевикладеного можна
дійти такого висновку. У зв’язку зі збільшенням ви-
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падків шахрайства, а також складністю економічних
злочинів форензік є ефективним методом економічних розслідувань і видом контролю, метою якого є виявлення фактів шахрайства, фінансових зловживань, а
також інших злочинних дій розслідувань. Форензік,
крім фінансових розслідувань, включає пошук активів,
виявлення ознак навмисного банкрутства, моніторинг
підозрілих операцій, захист інтелектуальної власності,
запровадження системи корпоративного комплаєнсу.
Для забезпечення розвитку системи економічних
розслідувань на підприємствах доцільно створити належні інституційні умови, а саме:
1) на законодавчому рівні визначити сутність поняття «форензік» як методу економічних розслідувань
у сфері господарської діяльності, його принципи,
особливості, правові, організаційні й фінансові засади
регулювання розвитку на підприємствах;
2) сформувати відповідне інституційне середовище, тобто інституції, які б здійснювали контроль
і регулювання процесу економічних розслідувань. Наприклад, на даний час йде законодавча робота зі створення «Бюро фінансових розслідувань» як центрального органу виконавчої влади, який реалізує державну
політику щодо запобігання, виявлення, припинення,
розслідування та розкриття кримінальних злочинів у
сфері господарської діяльності, які прямо або опосередковано завдають шкоди публічному інтересу в
сфері фінансів.
Тобто, планується створити єдиний орган, у
якому проводитимуть розслідування всіх економічних
злочинів проти держави. Передбачається, що до нового органу перейдуть повноваження податкової міліції, яка буде ліквідована, а також повноваження щодо
розслідування економічних злочинів, що зараз належать підрозділам СБУ та МВС.
Діяльність БФР буде спрямовуватись і координуватись Кабінетом Міністрів України через Міністра
фінансів. Передбачається, що новий орган буде складатися з центрального апарату та 7 територіальних управлінь.
У разі прийняття законопроєкту Бюро фінансових розслідувань зможе реєструвати кримінальні провадження; здійснювати досудове розслідування; розшукувати осіб, які переховуються від слідчих та суду;
отримувати інформацію про операції, рахунки, вклади, правочини фізичних та юридичних осіб. Це сприятиме усуненню дублювання функцій Національної
поліції, Служби безпеки України та Податкової міліції під час розслідування економічних злочинів. Із
завдань СБУ виключається захист економічних інтересів держави та підрозділ з питань боротьби з корупцією та організованою злочинністю;
3) запропонувати інтегровану структуру взаємодії
фінансових інституцій і центральних органів виконавчої влади для організації форензіку на підприємствах
різних видів економічної діяльності та організаційноправових форм власності;
4) розробити організаційно-економічний механізм управління розвитком системи економічних розслідувань на підприємствах;
5) розробити механізм інформаційного забезпечення розвитку системи економічних розслідувань на
підприємствах з використанням цифрових технологій.
Отже, у сучасних реаліях ведення бізнесу в Україні вчасне проведення комплексних форензік-розслідувань дасть змогу українським компаніям гаранту-
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вати мінімізацію значних фінансових втрат і захистити
власну ділову репутацію.
Перспективи подальших наукових досліджень
полягають у визначенні сутності й змісту поняття «форензік» як методу економічних розслідувань; узагальненні європейського досвіду впровадження форензіку
та розробленні пропозицій щодо можливості його застосування в сфері господарської діяльності вітчизняних підприємств.
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ВПЛИВ МАРКЕТИНГОВИХ, ФІНАНСОВИХ ТА ЦИФРОВИХ
ТЕХНОЛОГІЙ НА РОЗВИТОК ІНФОКОМУНІКАЦІЙНОЇ СФЕРИ
ЯК СКЛАДОВОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ
Постановка проблеми. В сучасному динамічному
середовищі різко змінюється роль інфокомунікаційної
сфери, відповідно видозмінюються та вдосконалюються використовувані методи та технології. Сучасний
інфокомунікаційний простір дає змогу активно співпрацювати державному та приватному сектору, владі
та бізнесу, і, найголовніше, на рівні країни розбудовується економічний та фінансовий простір завдяки інфокомунікаційній сфері.
У нинішніх умовах розвиток інфокомунікаційної
сфери як складової інноваційної інфраструктури це
запорука успішної діяльності не тільки будь-якого підприємства а й держави в цілому. Очевидним є факт,
що інфокомунікаційні технології дають можливість
суттєво підвищити ефективність розв’язання різноманітних задач маркетингового, фінансового або цифрового характеру. Розвиток інфокомунікаційних технологій та їх масове впровадження є необхідною умовою
розвитку сучасного динамічного суспільства.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Підвищення рівня розвитку інфорокомунікаційної сфери на
макроекономічному рівні є комплексним завданням,
вирішення якого потребує загальної підтримки суспільства з боку держави, господарюючих суб’єктів та
зацікавлених громадян. Питанням розвитку інфокомунікаційної сфери присвячені праці зарубіжних та вітчизняних науковців. Значний науковий доробок зробили сучасні науковці: К. В. Безверхий, К. О. Безугла,
Н. І. Бузак, І. В. Дульська, В. М. Жук, Т. Т. Ковальчук,
І. Ю. Марко, Є. І. Марко, Є. В. Мних, К. В. Панькова,
Н. М. Пелешко та деякі інші.
Виділення невирішених раніше частин загальної
проблеми, котрим присвячується стаття. Незважаючи на
прийняття Закону України «Про національну програму інформатизації» [7], ступінь розробленості проблематики розвитку та удосконалення інфокомунікації українського суспільства й досі залишаються не визначеними. Нині практично відсутня комплексність
досліджень щодо особливостей інфокомунікаційної
сфери як складової інноваційної інфраструктури.
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Розвиток інфокомунікаційної сфери в країні та
впровадження новітніх технологій в усі сфери суспільного життя, діяльність органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування, бізнесу, домогосподарств розглядаються як пріоритетні напрями державної політики. Ринок інфокомунікаційних технологій
перебуває в стані активного становлення та повинен
стати основою для учасників у побудові інформаційного суспільства в Україні. Тут актуальності набуває
необхідність вирішення проблем забезпечення учасників та його суб’єктів повною достовірною інформацією
щодо усіх сфер діяльності для підтримки процесів
прийняття управлінських рішень, сприяння становленню державності, підвищення продуктивності суспільного виробництва продукції і послуг на основі широкомасштабного використання інформаційних технологій, зростання економічного потенціалу регіонів,
покращення соціально-економічних та екологічних
умов життя людини. У більшості сучасних досліджень,
що стосуються процесу інфокомунікацій та створення
інформаційного суспільства, спостерігається різне
відношення до ролі інформаційного чиннику у соціально-економічному розвитку України та недостатньо
повно розглядається його вплив на розвиток інноваційної інфраструктури. Тому дослідження у даному
напрямку є актуальними та потребують подальших наукових рішень.
Мета статті полягає у наступному: розглянути та
проаналізувати маркетингові, фінансові та цифрові
технології які впливають на розвиток інфокомунікаційної сфери як складової інноваційної інфраструктури.
Викладення основного матеріалу дослідження.
Останнім часом сформувалась негативна тенденція до
різкого відставання вітчизняної економіки від рівня
економіки розвинутих держав світу у сфері інфокомунікації, технологічного розвитку та продуктивності виробництва, що викликано низькою ефективністю механізмів стимулювання до розвитку інноваційної інфраструктури. Внаслідок цього спостерігається знач-
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ний ризик стримування розвитку інфокомунікаційної
сфери як складової інноваційної інфраструктури.
Підґрунтям для формування інфокомунікаційної
сфери є маркетингові, фінансові та цифрові технології, що дають можливість розвиватись технополісам,
технологічним паркам, інноваційним центрам тощо.
Інфокомунікаційна сфера — це потужний інструмент
впливу на розвиток окремого підприємства, галузі, або
в цілому держави [4]. Обчислювальна та комунікаційна техніка, телекомунікаційні мережі, бази і банки
даних та знань, інформаційні технології, система інформаційно-аналітичних центрів різного рівня, виробництво технічних засобів інформатизації, системи
науково-дослідних установ та підготовки висококваліфікованих фахівців є складовими національної інформаційної інфраструктури і основними чинниками, що
забезпечують економічне піднесення. Як показує досвід інших країн, використання інформаційних технологій сприяє забезпеченню національних інтересів,
поліпшенню керованості економікою, розвитку наукоємних виробництв та високих технологій, зростанню продуктивності праці, вдосконаленню соціально-економічних відносин, збагаченню духовного
життя та подальшій демократизації суспільства. Національна інформаційна інфраструктура, створена з
урахуванням світових тенденцій і досягнень, сприятиме рівноправній інтеграції України у світове співтовариство [2].
Науковець К. О. Безугла [2] у своїх дослідженнях
проводить аналіз сучасного стану сектору інформаційних технологій в Україні на основі найбільш авторитетних міжнародних оцінок щодо ступеня та перспектив розвитку інформаційного суспільства в Україні.
К. В. Безверхий стверджує, що удосконалення
управління економікою підприємства в ринкових умовах господарювання, проведення заходів з реформування його суб’єктів, потребують створення ефективної системи інформаційного забезпечення управління
витратами виробничо-господарської діяльності підприємства і пошуку нових підходів до вирішення удосконалення облікового механізму [1].
У своїх наукових розробках Н. І. Бузак свою увагу
зосереджує на проблемах, які виявлені при аналізі систем обліку і контролю затрат на впровадження інформаційних технологій, а саме: непридатність класифікації затрат для побудови системи інформаційного
забезпечення управління ІТ-проєктами, неузгодженість планових і облікових моделей; відсутність методики формування узагальненої інформації у системі
обліку; відсутність чіткого розмежування затрат на
впровадження інформаційних технологій між структурними підрозділами підприємства в обліку; відсутність ефективної методики фінансування ІТ-проєктів;
недосконалість системи контролю; унеможливлення
мотивації і оцінки діяльності працівників підрозділів
підприємства [3].
Дослідження В. М. Жука присвячені методологічним аспектам обліку інтелектуального капіталу в аграрному секторі економіки. В його наукових доробках
стверджується, що завдяки інтелектуалізації в сільському господарстві, отримано значні досягнення в
галузі біотехнологій, генетики, селекції, кібернетики.
Проблемними питаннями методології бухгалтерського
обліку інтелектуального капіталу у вітчизняному аграрному секторі є зокрема: наявність невідображених
в балансі об’єктів інтелектуальної власності, невизначеність терміну корисного використання, відсутність
системи документування процесу комерціалізації інтелектуального капіталу, неправильне трактування правової та економічної суті цього капіталу, неоднознач-
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ність методології визначення вартісних показників для
цілей бухгалтерського обліку, відсутність методики інвентаризації (ідентифікації) прав на об’єкти інтелектуальної власності та дискусійний характер питань
амортизації таких об’єктів тощо [6].
Вплив маркетингових технологій на розвиток інфокомунікаційної сфери розглядає відомий науковець
К. В. Панькова, яка вважає, що основне призначення
системи інфокомунікації маркетингу полягає в пошуку методів збору, обробки та систематизації інформації в розрізі складових маркетингової діяльності підприємства як учасника економічних взаємовідносин,
та його внутрішньогосподарських процесів, ефективність яких безпосередньо пов’язана з маркетинговою
концепцією підприємства. Тому елементи системи інформаційного забезпечення маркетингу повинні, з одного боку, відображати послідовність організації маркетингової діяльності на машинобудівному підприємстві, з іншого — спрямовувати її на досягнення поставлених цілей [11].
Процес маркетингового управління базується на
інформації, що по своїй суті є складовою інфокомунікаційної сфери, її розвиток залежить від ступеня використання сучасних досягнень у галузі інформатики
і кібернетики. Маркетингові технології в інфокомунікаційній сфері дозволять обґрунтовувати ефективні
управлінські рішення із врахуванням реальної ринкової ситуації та потенційних інвестиційно-інноваційних
можливостей. Маркетингові технології у інфокомунікаційній сфері повинні бути безпосередньо пов’язані
із управлінською системою, центральним завданням
якої є завдання регулювання. У той же час важливим
завданням інформаційного забезпечення маркетингової діяльності є умови для структуризації маркетингових даних, де ключовою позицією є розробка рішень
із концентрації та розподілу інформації на рівні всього
підприємства, в межах якого вирішальної ролі набуває
інформація стратегічного і прогнозного характеру з
метою інноваційного розвитку. Тут особливого значення набувають маркетингові інформаційні потоки,
які залежать від системного функціонування підприємства та інформаційної взаємодії із постачальниками
та покупцями. Виділення такої окремої складової інформаційної сфери як маркетингова орієнтація дозволить змістити акцент на інформаційному забезпеченні
формування взаємовідносин з органами державної
влади, податковими, виконавчими органами, а також
покупцями та продавцями.
Крім того, в діяльності підприємств використовуються також цифрові та фінансово-економічні елементи, які для інтеграції та ефективного управління
потребують інформаційного взаємозв’язку та відповідного інформаційного простору, що дозволить
централізовано керувати асортиментом, обсягом і збутом виробленої продукції, товарними потоками, забезпечити моніторинг ринку, скоординовано розвивати
взаємини з постачальниками і покупцями. Це підтверджує високу залежність між ефективністю маркетингових трансакцій і рівнем їх інформаційного забезпечення, що визначаються можливостями накопичення та активного використання інтегрованих інформаційних ресурсів.
Відомі науковці у напрямку інформатизації
Т. Т. Ковальчук, І. Ю. Марко, Є. І. Марко стверджують, що саме економічна інформація зумовлює процес
проєктування, планування, узгодження, контролю необхідних та назрілих різновидів господарської підприємницької діяльності, яка за умови підпорядкування
стратегічним цілям та пріоритетам держави націлена
на задоволення макроекономічних і суспільних потреб
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[8]. Також, ними стверджується, що загальновизнаним
фактом є взаємозалежність між темпами та рівнем
розвитку інформаційних технологій і фінансово економічним розквітом країни. Але це відбувається за
умови, коли інформація використовується, як необхідний та важливий макроекономічний ресурс, розвиває
і посилює ринок економічної інформації. Недооцінка
важливості всебічного розвитку ринку економічної інформації чи неправильна обрана стратегія інформатизації та запровадження телекомунікаційних й інтернет-технологій прирікає таку державу на хронічне відставання та стрімке падіння у напрямку рівня глобальної периферії [8].
Є. В. Мних і Н. М. Пелешко вважають, що додаткові «витрати із впровадження інформаційних технологій і систем виправдовуються новою якістю й
ефективністю маркетингової політики. Тільки системні інтегровані оцінки є достатніми для визначення
поведінки суб’єктів господарювання в умовах ресурсних обмежень. З іншого боку, моніторинг ресурсних
обмежень передбачає пошук альтернативних економічних проєктів, за якими максимізується результат
мобілізації економічного потенціалу цих суб’єктів господарювання» [10].
Важливий науково-аналітичний внесок у процесі
дослідження та аналізу цифровізації зроблено науковцем І. В. Дульською, яка проводить глибокий комплексний аналіз витрат бюджету на цифровізацію, і яка
наголошує на тому, що з активізацією регіональної децентралізації постає питання визначення джерел фінансового забезпечення заходів цифровізації базових
галузей у регіонах [5].

На думку І. В. Дульської попри увагу держави до
вирішення проблем е-урядування в Україні, значні обсяги фінансових ресурсів, які держава спрямовує на ці
цілі, заходи усіх гілок влади часто залишаються фрагментарними, недостатньо системними і результативними. Це підтверджує відставання країни по ряду міжнародних рейтингів, особливо щодо тих їх частин, які
характеризують роль держави як у процесі створення
необхідних умов цифровізації, так і її використання
[5].
У процесі інфокомунікації активно співпрацюють
всі суб’єкти соціально-економічної системи, адже
вона значною мірою сприяє підвищенню інтенсивності суспільного виробництва, рівня добробуту, якості
життя. Але, у цьому процесі найвагомішу функцію виконує держава, оскільки активно впроваджуючи, регулюючи та захищаючи держава сприяє налагодженню
більш ефективної взаємодії між своїми підрозділами, з
громадянами, бізнесом, а також забезпечує інноваційний розвиток базових галузей економіки. Однак оцінити реальний обсяг витрат громадян, бізнесу та держави за усіма рівнями дуже складно, оскільки рівень
оприлюднення інформації дуже низький [15].
І. В. Дульська вважає, що питома вага витрат держави через центральні органи виконавчої влади, що
безпосередньо працюють в інфокомунікаційному середовищі, є незначною в порівнянні з центральними
органами виконавчої влади, які відповідають за сектори, що мають пріоритетне бюджетне фінансування — охорона здоров’я, освіта, культура, аграрний
та інфраструктурний сектори, про що свідчать дані
таблиці.
Таблиця
Витрати Державного бюджету України на інфокомунікаційна сферу у 2017-2019 роках [5]
Центральні органи виконавчої влади

2017
Державний бюджет, з нього
841402,8
Державне агентство з питань е-урядування
249,0
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації 61,6
Адміністрація Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації
2027,9
Міністерство інформаційної політики
261,8
Міністерство культури
4282,8
Державний комітет телебачення і радіомовлення
1473,5
Нацрада з питань телебачення і радіомовлення
47,6
Державне агентство з питань кіно
516,0
Український інститут національної пам’яті
26,7
Державна спеціальна служба транспорту
498,0
Міністерство аграрної політики та продовольства
9442,3
Міністерство інфраструктури
916,9
Державне агентство інфраструктурних проєктів
2,0
Державна служба з питань геодезії, картографії та кадастру
1108,8

На жаль, наведені дані свідчать про різке зменшення бюджетних витрат на Державне агентство з
електронного урядування, що є вкрай незадовільним
показником.
Інфокомунікаційна сфера протягом наступного
десятиліття має сприяти зростанню ВВП більш ніж в
два рази, оскільки нові технології починають становити велику частку ринку. Найбільші обсяги витрат
будуть припадати на телекомунікаційні технології та
нові технології. Протягом наступних п'яти років зростання витрат на традиційні технології буде залежати
від чотирьох видів платформ: хмарних, мобільних, соціальних і великих даних/аналітики. У той же час економія витрат, створювана хмарою і автоматизацією,
приведе до збільшення інвестицій у нові технології,
такі як штучний інтелект (AI), робототехніка, AR / VR.
Частка витрат на технології безпеки нового покоління також буде продовжувати зростати. Незважаючи
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Млн грн
2018
2019
991930,7 1112130,0
151,5
48,4
97,3
86,6
2338,5
2925,4
862,1
5456,4
6420,8
6989,8
863,0
1097,9
104,9
124,9
520,7
521,2
62,9
127,3
564,7
801,3
12075,7 13858,1
3234,4
3050,6
10,6
2106,6
1902,3
1705,3

на тенденцію швидкого зростання ІКТ, виникає ряд
питань, пов’язаних зі складністю їх впровадження. Серед основних бар’єрів варто виділити: високі витрати
на розробку нових технологій, проблеми у сфері кібербезпеки, відсутність необхідної інфраструктури або
погано налагоджені зв’язки між її елементами, незрілість та непередбачуваність деяких технологій, відсутність або недосконалість законодавчої бази для регулювання процесів, пов’язаних із застосуванням ІКТ
(наприклад, блокчейн) [12].
Очікувана користь від застосування інфокомунікаційних технологій у виробничому процесі та повсякденному житті передбачає: збільшення ефективності
обробки «великих» даних, оптимізацію виробничих
процесів та їх автоматизацію, перехід від традиційних
датацентрів до централізованих хмарних аналогів,
збільшення обчислювального потенціалу сучасних суперкомп’ютерів, нові можливості для створення при-
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строїв «розумного» будинку, підключення до мережі
важкодоступних регіонів, збільшення ємності носіїв
інформації і зниження вартості зберігання даних [12].
Відповідно до даних, що надають міжнародні
консалтингові агентства, в інфокомунікаційній сфері
виділяють такі глобальні технологічні тренди: розвиток технологій штучного інтелекту; хмарні обчислення; робототехніка; інтелектуальні речі (у т.ч. Інтернет речей); інтелектуальні додатки; квантові та периферійні обчислення; оптика вільного простору; технології кремнієвої фотоніки; доповнена та віртуальна
реальність; технології 5G та 6G; блокчейн; фінтех
технології; цифрові екосистеми.
За прогнозами аналітичних компаній, найбільшим буде ринок технологій штучного інтелекту. За
даними аналітичного моделювання, проведеного
McKinsey Global Institute наприкінці 2018 року, штучний інтелект може здійснити додатковий внесок у щорічне зростання ВВП на 1,2% протягом як мінімум наступного десятиріччя. До 2030 року штучний інтелект
може забезпечити додаткову глобальну економічну активність у розмірі $13 трлн, що приведе до збільшення
його повсюдного вкладу в усі галузі поряд із впровадженням інших перетворюючих технологій. Нині
вклад технологій штучного інтелекту у світовий ВВП
становить близько $1 трлн [12].
Аналітики також припускають, що близько 70%
компаній у всьому світі запровадять принаймні одну
форму штучного інтелекту до 2030 року в рамках
масштабування своєї діяльності, а значна частина великих підприємств буде використовувати повний
спектр існуючих інновацій для посилення діючих напрямів бізнесу.
Хмарні обчислення розділені на три категорії: інфраструктура як послуга (IaaS), платформа як послуга
(PaaS) і програмне забезпечення як послуга (SaaS). На
сьогодні найбільшим сегментом хмарної індустрії є
SaaS і, відповідно до прогнозів, ця тенденція збережеться у майбутньому.
У 2017 році світовий ринок SaaS склав $104 млрд.
За даними експертів, до 2027 року він зросте до $ 346
млрд, а середньорічний темп зростання складе 25,9%.
Крім того, прогнози розвитку ринку вказують на
те, що до 2022 року зростання ринку хмарної робототехніки складе більше ніж 20% і обсяг ринку хмарної
робототехніки виросте до $ 21,78 млрд до 2022 року.
Очікується, що ринок послуг 5G виросте з $ 53,93
млрд у 2020 р. до $123,27 млрд до 2025 року при сукупному річному темпі зростання 18% протягом прогнозованого періоду. Передбачається, що зростаючий
попит на надійні послуги зв’язку з мінімальними затримками й тенденції до зростання у сфері міжмашинного зв’язку дозволять ринку послуг 5G продовжити
розширюватися.
Обсяг ринку інтелектуальних додатків у 2017 році
склав $7,33 млрд, а до 2023 року, згідно з прогнозами,
він досягне $46,98 млрд, збільшившись за сукупним
річним темпом зростання на 32,9% протягом прогнозованого періоду. Основними факторами зростання
ринку інтелектуальних додатків є зростаюче число користувачів смартфонів по всьому світу, зростаюче
впровадження технології штучного інтелекту і зростаюча тенденція реклами на основі мобільних додатків
[12].
Отже, розвиток інноваційної діяльності є одним
із найважливіших системних факторів підвищення
рівня конкурентоспроможності економіки та національної безпеки держави. Інфокомунікаційні технології відіграють у цьому випадку особливу роль.
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Так, передбачено у Стратегії сталого розвитку
держави до 2020 року забезпечення стійкої динаміки
зростання економіки на основі проведення структурних реформ за вектором «Програми розвитку інновацій» з метою зміцнення інституційної спроможності
інноваційної інфраструктури, основою якої виступає
сфера інфокомунікацій. Стратегічна програма передбачає, що необхідною умовою для розвитку діджиталізації суспільства є можливість підключення його
суб’єктів до Інтернету [14]. Але, за нинішніх стімких
темпів діджиталізації підключення до Інтернету недостатньо. Для того, щоб отримати максимальний
ефект з повного спектру можливостей в Інтернеті,
треба мати широкосмуговий доступ (ШСД). Відповідно до «Стратегії 2020», реалізація національної
стратегії з метою подальшого розвитку інформаційного суспільства в Україні як інновативного суспільства передбачає:
підвищення рівня обізнаності населення у комп’ютерних технологіях, та можливість широкого їх
впровадження і використання у соціальнокультурній
сфері й інших секторах економіки на основі розробки
та впровадження відповідних галузевих і міжгалузевих
програм;
мінімізація цифрової нерівності в доступі громадян України до електронних комунікацій та інформаційних ресурсів як «першого рівня» (доступу нових користувачів), так і «другого рівня» (доступу існуючих
користувачів), що пов’язано із соціально-віковим розривом через низькі доходи, особливо певних категорій
громадян, та географічно-культурологічним розривом,
що потребує реалізації компенсаційного механізму
(субсидій) операторам на підключення за доступними
цінами, враховуючи рівень доходів населення тощо.
Відповідно до «Стратегії 2020», інституціональнотехнологічний рівень спрямований на створення
цілісної правової системи щодо [14]:
зобов’язань (регуляторні) із надання універсальних послуг на оператора телекомунікацій із істотною
ринковою перевагою не тільки у сфері фіксованого
зв’язку, але й мобільного зв’язку і швидкісного доступу до Інтернету з урахуванням принципу «технологічної нейтральності»;
запровадження механізмів розвитку ринку індустріального Інтернету на основі розробки галузевих
стандартів із забезпеченням прискорення гармонізації
національного законодавства з нормами законодавства Європейського Союзу;
удосконалення механізмів захисту прав споживачів телекомунікаційних послуг у разі припинення діяльності операторів, провайдерів телекомунікацій.
На адміністративно-економічному рівні, створення національних цифрових інформаційних ресурсів передбачає [14]:
зменшення бар’єрів входу на ринок через обтяжливі процедури виходу на ринок телекомунікацій на
основі удосконалення ліцензування у сфері телекомунікацій;
удосконалення механізмів нагляду (контролю) у
сфері телекомунікацій, що спрямовані на запобігання
порушенням, і зниження потенційно можливого тиску
на суб’єкти господарювання;
зміцнення інформаційної безпеки та кібербезпеки на основі доктрин і міжнародних сертифікатів у
сфері управління інформаційною безпекою;
розвиток електронного урядування на основі програми з надання електронних адміністративних послуг.
Завдяки цифровим інформаційним ресурсам,
здійснюється активний обмін даними між такими
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об’єктами, як: держава-бізнес, держава-громадянин,
держава-держава. Є певний перелік послуг, обов’язкових для надання їх онлайн, відповідно до Директиви
ЄС. Для бізнесу це соціальні внески співробітників,
корпоративний податок, ПДВ, реєстрація нової компанії, подання статистичної інформації, митні декларації, екологічні дозволи, держзакупівлі. Для громадян
перелік більш розширений — ПДФО, пошук роботи,
соціальні привілеї, особисті документи, реєстрація
авто, громадські бібліотеки, заява в міліцію, заявка на
дозвіл будівництва, свідоцтва на шлюб та народження,
заявки на вступ до ВНЗ, зміна адреси, сервіси охорони
здоров’я.
Стратегія сталого розвитку в Україні впроваджується та функціонує відповідно до принципів реформування цифрових комунікацій сектора ЄС:
1. Сприяння розвитку конкуренції та можливість
запровадження в разі потреби національним регуляторним органом функціонального розподілу в обслуговувані інфраструктури і наданні послуг.
2. Удосконалення регулювання шляхом реорганізації роздрібного та оптового ринків сфері електронних комунікацій та послуг.
3. Зміцнення внутрішнього ринку та інтеграція до
загальноєвропейських правил за рахунок координації
регулювання в державах — членах ЄС.
4. Покращення захисту споживачів за рахунок
розширення спектру прав споживачів електронних комунікаційних послуг: відкритість інформації про ціни;
полегшення переходу клієнтів від одного сервіс-провайдера до іншого; полегшення доступу до електронних комунікаційних послуг для людей з обмеженими
фізичними можливостями; обов’язок операторів інформувати своїх клієнтів у разі існування ризику розкриття персональних даних клієнтів; боротьба зі
спамом, шпигунськими програмами тощо [13].
Висновки. Отже, відзначені стратегічні завдання
створення сучасної інноваційної системи, що включатиме технологічні та наукові парки, венчурні фонди,
мережі трансферу технологій тощо, потребує запровадження механізмів державно-приватного (публічноприватного) партнерств в інноваційній сфері та має
бути спрямовано на законодавче встановлення стимулюючих особливостей для нових виробництв, а також
компаній сфери інфокомунікацій. Так, через запровадження ефективних стимулів для розвитку сфери інфокомунікацій і підвищення її конкурентоспроможності на світовому ринку з метою переходу на інноваційний шлях розвитку країни та забезпечення трансформації державної інноваційної політики шляхом
прискорення запровадження інфокомунікаційних технологій і розвитку національних інформаційних ресурсів. Тому, необхідність розвитку сфери інфокомунікацій є однією з пріоритетних у планах забезпечення
розбудови інноваційної інфраструктури, ефективна діяльність якої гарантує взаємодію суб’єктів і об’єктів
інноваційної діяльності, а також доступ до різних інформаційних ресурсів, що, у свою чергу, дозволить
підвищити ефективність використання інноваційного
потенціалу країни.
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СУЧАСНІ НАПРЯМИ І РІВНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛІЗАЦІЇ
ЕКОНОМІКИ ТА ПІДПРИЄМСТВ
Постановка проблеми. Сучасні тенденції глобальної економіки до інтелектуалізації як ключові джерела
формування конкурентоспроможності підприємств висувають знання, інтелект, творчу діяльність працівників. Творча праця сприяє генерації нових товарів, послуг, інтелектуальних продуктів. Створення умов для
ефективної інтелектуальної діяльності стає головним
завданням сучасних підприємств.
На відміну від розвинених країн формування вітчизняної інтелектуальної економіки поки ще не відповідає вимогам сьогодення, що обумовлює необхідність розробки особливої стратегії економічного розвитку, підґрунтям якої має стати створення умов для
інтелектуалізації, інноваційної діяльності та її ефективне стимулювання.
На особливу увагу потребує розробка та обґрунтування напрямів дослідження інтелектуалізації економіки та підприємств.
Аналіз досліджень і публікацій. Дослідженням сутності, складу та визначенню структури інтелектуального
капіталу присвячені роботи: Т. Стюарта, Е. Брукінг,
Л. Едвінссона, М. Мелоуна, Н. Бонтіса [1; 2; 3, с. 1216; 4] та інші; в Україні — А. А. Чухна, О. І. Амоші,
О. В. Беревно, І. П. Булєєва, Н. Ю. Брюховецької,
В. П. Антонюк, Я. С. Брюховецького [5; 6; 7, с. 91- 96;
8; 9; 10, с. 7-12; 11, с. 74-77] та інші.
Дослідниками було обґрунтовано сутність та
структуру поняття інтелектуального капіталу, процеси
його формування на підприємстві в умовах становлення цифровізації й розвитку економіки знань, методи визначення інтелектуального капіталу, визначено
його вплив на підвищення доданої вартості та забезпечення конкурентоспроможності підприємства.
Тематику даних напрямів дослідження висвітлено
в роботах: [12, с. 142-150; 13, с. 191-200; 14; 15 с. 117120] тощо.
Проте залишаються актуальними питання інтелектуалізації, напрямів її формування, визначення і
розвитку.
Тому доцільно виконати дослідження у ракурсі
вирішення питань з визначення рівнів та сфер дослідження, а також фінансування процесів інтелектуалізації.
Мета статті полягає в обґрунтуванні сучасних напрямів і рівнів дослідження інтелектуалізації за результатами міжнародних співставлень та економічного
стану в Україні.
Виклад основного матеріалу дослідження. Виконані в Інституті економіки промисловості дослідження
дозволяють стверджувати, що інтелектуалізація, інтелектуалізація підприємництва полягає у визначенні
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переважної ролі знань та інформації, пізнання, навчання, підтримці нових підходів до прийняття рішень,
умов і засобів інтелектуальної діяльності (праці), генерування актуальних знань для вдосконалення виробництва, організаційної структури і системи управління
[12, с. 144].
Дослідження інтелектуалізації слід здійснювати за
рівнями економіки, сферами дослідження згідно з
рівнем функціонування економіки та за визначенням
процесів фінансування інтелектуалізації залежно від
видів діяльності підприємства, а саме: фінансування
інтелектуалізації від операційної діяльності підприємства, за рахунок власного статутного чи позикового
капіталу, за рахунок здійснення інвестиційної діяльності (рис. 1).
Сучасні національні економічні системи державлідерів останніми роками забезпечують лідерство у дослідженнях і розробках, появу нових знань, розвиток
високотехнологічного виробництва і створення масових інноваційних продуктів. Все більшої актуальності
набувають питання дослідження загальної інтелектуалізації виробництва, економіки, суспільства.
Рівень інтелектуалізації можна простежити у звіті
глобальної конкурентоспроможності: глобальний інноваційний індекс (ГІІ), індекс людського розвитку
(ІЛР), індекс економіки знань (ІЕЗ). Маємо такі дані
за місцем України за цими індексами та ії загальний
рівень конкурентоспроможності.
Глобальний інноваційний індекс (ГІІ) — The
Global Innovation Index (GII) — складений Всесвітньою
організацією інтелектуальної власності, Корнельським
університетом та міжнародною бізнес-школою Insead
[16]. У 2019 р. ним охоплено 129 країн по всьому світу
і використано 80 показників за цілим рядом напрямів.
ГІІ дає багатий набір даних для аналізу світових тенденцій у сфері інновацій.
У 2019 р. Україна отримала за всіма показниками
індекс 37,4 з 100 можливих. У розрізі показників Україна має такі дані: політична та операційна стабільність — 125 місце із 129, ефективність уряду — 95, верховенство права — 107, легкість початку бізнесу — 48,
легкість вирішення проблеми неплатоспроможності —
115, освіта — 43, вища освіта — 37, інформаційні та
комунікаційні технології — 81, урядові онлайн-послуги — 92, загальна інфраструктура — 95, екологічна
стійкість — 120, кредитування — 91, легкість отримання кредитів — 29, кредитування приватного сектору — 86, інвестиції — 115, кваліфіковані працівники — 45, створення знань (патенти, винаходи) — 17
(в цьому розділі за показником корисні моделі за походженням — 1 місце), вплив на знання — 47, поши-
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* Розроблено авторами.

Фінансування за рахунок власного статутного чи позикового капіталу (акції, кредити,
позики, лізинг та інше).
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Фінансування за рахунок проведення інвестиційної діяльності по укладених договорах купівлі-продажу
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Рис. 1. Рівні, сфери дослідження інтелектуалізації, фінансування інтелектуалізації на рівні підприємств*

Фінансування інтелектуалізації від операційної діяльності підприємства, що приносить
дохід і дає можливість його постійного розвитку.
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рення знань — 47, нематеріальні активи — 17, креативні товари і послуги — 91, креативність в онлайн —
43.
Індекс людського розвитку (ІЛР) — The Human
Development Index (HDI) — інтегральний показник,
що розраховується ПРООН щорічно для міждержавного порівняння і вимірювання рівня життя, грамотності, освіченості і довголіття як основних характеристик людського потенціалу досліджуваної території
[17]. Він є стандартним інструментом при загальному
порівнянні рівня життя різних країн і регіонів. При
підрахунку ІЛР обраховуються три показники: очікувана тривалість життя — оцінюється довголіття; рівень
грамотності населення країни (середня кількість років,
витрачених на навчання) та очікувана тривалість навчання; рівень життя, оцінений через ВНД на душу населення за паритетом купівельної спроможності
(ПКС) в доларах США.
За 2019 р. Україна отримала значення ІЛР
0,750, що є нижчим за середнє значення для країн у
групі з високим Індексом людського розвитку, який
становить 0,757, та нижчим за середнє значення для
країн Європи та Центральної Азії, що складає 0,771.
У період з 1990 по 2019 р. очікувана тривалість
життя при народженні в Україні збільшилась на
2,3 року, середня кількість років навчання збільшилася на 2,2 року, а середня кількість років навчання
зросла на 2,6 року. Останнім часом рівень життя в
Україні, що визначається валовим національним доходом (ВНД) на душу населення, дещо зріс: приблизно на 9%.
Індекс економіки знань (ІЕЗ) — The Knowledge
Economy Index (KEI) — інтегральний показник, що характеризує рівень розвитку економіки, яка базується
на знаннях у країнах та регіонах світу.
У 2018 р. лідером за індексом економіки знань
серед східно-європейських країн є Білорусь (5,21) та
посідає 11 місце за даними ЄБРР (Європейського
банку реконструкції та розвитку) економік. Україна
займає 27 місце серед 37 країн з індексом 4,29.
За даними Всесвітнього економічного форуму у
Звіті про глобальну конкурентоспроможність (Global
Competitiveness Index, GCI) Всесвітнього економічного форуму (ВЕФ) 2019 р., Україна посіла 85 місце
серед 141 досліджуваних держав, спустившись на чотири позиції порівняно з 2018 р. (81 місце) [18].
Згідно зі щорічним звітом Всесвітнього економічного форуму (ВЕФ), основний регрес зафіксовано
у сфері фінансових систем, в якій рейтинг України
опустився на 19 позицій — до 136 місця, й у сфері охорони здоров’я — на 9 позицій, до 101 місця. Погіршилися показники макроекономічної стабільності — зі
131 на 133 місце та інноваційних можливостей — із 58
на 60 місце.

1
Промисловість
Добувна промисловість і розроблення кар’єрів
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Разом з цим другий рік покращуються позиції
країни за критеріями «ринок товарів» — з 73 на 57
місце, «ринок праці» — з 69 на 66 місце та «інституціональний розвиток» — зі 110 на 104 місце.
Україні вдалося дещо піднятися за такими показниками, як освіта — з 46 на 44 місце та рівень розвитку бізнесу — з 86 на 85 місце.
За обсягом внутрішнього ринку національного
виробництва в 2019 р. Україна зберегла колишню позицію — 47 місце, а за інфраструктурою — 57 місце.
Згідно зі звітом, показник середньорічного зростання ВВП за десять років перестав бути від’ємним
і покращився з — 2,1 до 0,1%, водночас приріст прямих іноземних інвестицій за п’ять років знизився з
2,7% ВВП до 2,3% ВВП [18].
Частка використання відновлюваних джерел
енергії у відсотках до обсягу споживання за результатами проведеного оцінювання у 2019 р. сягнула 4,1%.
Визначаючи конкурентоспроможність як набір
інститутів, політичних заходів і чинників, що визначають рівень продуктивності країни, ВЕФ розраховує
рейтинг на основі комбінації загальнодоступних і
власних спеціалізованих даних за 12 вимірами — складовими конкурентоспроможності, які спільно є всеосяжною оцінкою конкурентоспроможності економіки.
Дослідження за вищенаведеними міжнародними
показниками конкурентоспроможності дозволяють
визначити рівень інтелектуалізації України та простежити її зміну та розвиток за наведеними даними міжнародних норм та розрахунків.
Дані внутрішнього промислового виробництва в
Україні з початку 2020 р. показують, що у січні 2020 р.
порівняно із груднем 2019 р. сезонно скоригований індекс промислової продукції становив 101,2%, індекс
промислової продукції, скоригований на ефект календарних днів, склав 95,3%.
Індекси промислової продукції за основними видами діяльності та основними промисловими групами
у січні 2020 р. порівняно з груднем 2019 р. склали: добувна промисловість 108,3%; переробна промисловість — 84,4%, з них металургійне виробництво —
98,1%, машинобудування — 79,5%; постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря —
101,7%.
У січні — лютому 2020 р. порівняно із відповідним періодом 2019 р. індекс промислової продукції
становив 96,9%, у т.ч. у добувній промисловості та розробленні кар’єрів — 95,7%, переробній — 98,6%, постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого
повітря — 92,9% [19].
Промислове виробництво у січні—вересні 2020 р.
наведено у таблиці та на рис. 2.

Таблиця
Індекси промислової продукції, %
Вересень 2020 до
серпня 2020
вересня 2019
скориговані на
сезонно
нескориговані
ефект календарнескориговані
скориговані
них днів
2
3
4
5
98,9
104,5
94,6
95,6
за видами діяльності
95,2

92,5

97,1

97,1
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1
Переробна промисловість
Постачання електроенергії, газу,
пари та кондиційованого повітря

2
99,3

3
111,4

101,7
99,7
за основними промисловими групами
98,3
97,1
101,7
109,3

Товари проміжного споживання
Інвестиційні товари
Споживчі товари короткострокового використання
Споживчі товари тривалого використання
Енергія

Закінчення таблиці
5
94,2

4
92,8
99,3

99,8

97,7
79,0

98,6
80,5

96,4

128,7

93,3

94,2

94,4
99,1

101,3
97,0

101,6
98,1

104,5
98,7
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99,5

93,0

92,6

92,3

100,8
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Рис. 2. Індекси промислової продукції, у % до відповідного періоду
попереднього року, наростаючим підсумком

У вересні 2020 р. індекс промислової продукції
становив: сезонно скоригований (порівняно із серпнем 2020 р.) — 98,9%; скоригований на ефект календарних днів (порівняно із вереснем 2019 р.) — 94,6%.
У січні—вересні 2020 р. порівняно із січнем—вереснем 2019 р. індекс промислової продукції становив
93,0%, у т.ч. у добувній промисловості та розробленні
кар’єрів — 95,4%, переробній промисловості — 91,4%,

постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря — 95,2% [20].
Середня номінальна заробітна плата штатного
працівника підприємств, установ та організацій у вересні 2020 р. становила 11998 грн, що у 2,4 раза вище
рівня мінімальної заробітної плати (5000 грн) (рис. 3).
Порівняно із серпнем розмір середньої номінальної заробітної плати збільшився на 4,8%, а за останні
12 місяців (відносно вересня 2019 р.) — на 12,3%.
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Рис. 3. Динаміка середньої заробітної плати у 2019—2020 рр.
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Індекс реальної заробітної плати у вересні 2020 р.
порівняно із серпнем 2020 р. становив 104,3%, а відносно вересня 2019 р. — 109,7% [21].
Реальний валовий внутрішній продукт (ВВП) у
ІI кварталі 2020 р. порівняно з попереднім кварталом

(з урахуванням сезонного фактору) зменшився на
9,9%, а порівняно з ІI кварталом 2019 р. — на 11,4%
(рис. 4) [22].
Номінальний ВВП становив 867,8 млрд грн, а
ВВП у розрахунку на одну особу — 20744 грн.
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Рис. 4. Зміна реального ВВП, у % до відповідного кварталу попереднього року
З огляду на викладене, можна стверджувати про
економічну нестабільність поточного року, хоча багато
галузевих підприємств швидко переорієнтувалися на
виробництво засобів захисту аби зберегти зайнятість
та виробничу активність, і курс долара зріс (26,9 грн за
1 долар за курсом НБУ станом на 29.05.2020 р. [23]; наразі — 28,2 грн за 1 долар за курсом НБУ станом на
13.09.2020 р. [24]), що має позитивно вплинути на
експорт. Однак наразі надто багато чинників негативного впливу та обмежень, у тому числі і на глобальному міжнародному рівні.
Пандемія змінює економічні та виробничі пропорції. Глобальні ланцюжки в умовах світової кризи
погіршуються. Запровадження жорстких міжнародних
обмежувальних заходів — карантину, закриття кордонів, заборона експорту життєво важливих для здоров’я
населення товарів виявили гостру сировинну імпортозалежність багатьох країн (компаній, підприємств виробництва та сфери послуг) щодо поставок сировини,
комплектуючих, окремих товарів, зокрема з Китаю,
інших країн. Ця нагальна проблема, що постала не
лише перед Україною. Для країн надважливим завданням стає державна підтримка національних виробництв і бізнесу, сприяння процесам інтелектуалізації.
Оптимальною державною позицією має стати
швидка акумуляція національних ресурсів, максимальне задіяння потенціалу вітчизняних виробничих потужностей, зокрема для забезпечення потреб
українців, вирішення стратегічних питань, до яких
слід віднести:
питання незалежності, збереження економічної
безпеки і кадрового людського капіталу;
зменшення соціально-економічних втрат;
оптимізація кредитної політики виробництва;
забезпечення національної безпеки виробництва
та підприємств сфери послуг.
Суттєвими у дослідженні інтелектуалізації стають
питання процесів цифровізації. Для національних виробників важливо оволодіти навичками навчитися
працювати з великими обсягами інформації та перетворювати їх в товари, цінності, які можуть бути затребувані ринком.
У науці немає точного розуміння, що являє собою «цифрова економіка», ця нова реальність, але як
явище використовується і вживається в програмах

176

економічного розвитку. Багато країн у своєму розвитку використовують інформаційні технології, що
називають цифровою економікою: інтернет, великі
дані, штучний інтелект.
Цифрова економіка — це сфера діяльності, яка
скорочує, а не збільшує кількість робочих місць, як це
відбувається в звичайних сферах і галузях економіки.
Операції в сфері обігу, похідні фінансові інструменти
фондового ринку, об'єкти так званої інтелектуальної
власності найчастіше приносять колосальні доходи, є
більш значущими в досягненні високих рівнів економічного розвитку країн, компаній, окремих людей.
У доведенні товарів до споживача при використанні цифрової економіки та інформаційних технологій між агентами (суб'єктами) відносини будуються за
допомогою цифрових електронних платформ (послуги
електронної комерції), коли без посередників можна
отримати той чи інший товар за допомогою інтернетмагазину, агент оплачує і отримує товар за допомогою
доставки або пошти. Це і є цифровий процес обміну
товарами і послугами.
Забезпечуються такі переваги: мобільність, швидкість, замовлення товару моментальне, і не доводиться
витрачати час на його очікування, що змушує людину
нервувати, переживати і т.д. Все це вирішується в режимі реального часу.
Поступово відбувається заміна звичних грошей
на електронні, так звані криптовалюти, які мінімізують витрати на посередників і знімають перевірку
справжності розпису на валютну операцію. Створюються комісії по цифровій економіці, галузі, термінали, за допомогою яких можна оформити реєстрацію, закордонний паспорт та інші операції, які можна
проводити, не відвідуючи державні установи. Все це
активно змінює економічні відносини на рівні споживання, послуг, у тому числі державних, змушуючи йти
в електронну сферу.
Досвід застосування цифрових технологій розкриває проблеми і закономірності: перебудовуються
відносини рівних з нерівними; виникає проблема захисту персональних даних (кіберзлочини третіх осіб);
викрадення комерційної і державної інформації в інтернет-просторі та ін.
Дослідити стан цифровізації як фактору розвитку
інтелектуалізації можна за Індексом мережевої готов-
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ності (Networked Readiness Index), що розраховується
Всесвітнім економічним форумом та публікується у
доповіді «The Global Information Technology Report».
Даний Індекс показує, наскільки ефективно економіки країн світу використовують цифрові технології
для підвищення конкурентоспроможності, і оцінює
фактори, що впливають на розвиток цифрової економіки. Це комплексний показник, що характеризує рівень розвитку інформаційно-комунікаційних технологій і мережевої економіки в країнах світу. За даними
звіту 2019 р.: 1 місце посіла Швеція з індексом 82,65%;
2 місце Сінгапур — 82,13%; 3 місце Нідерланди —
81,78%; у Росії 48 місце, індекс склав 54,98%; Україна
посіла 67 місце з індексом мережевої готовності
48,92% [25].
З урахування сучасних тенденцій глибокого проникнення цифрових технологій у бізнес та повсякденне життя населення доцільно здійснювати своєчасну підготовку спеціалістів економіко-управлінського профілю, які б розумілися на інформаційних
технологіях, володіли інструментами системного аналітичного мислення, що складає основу прийняття обґрунтованих бізнес-рішень.
Виокремлення сфер дослідження інтелектуалізації особистості, систем менеджменту, трудового процесу, підприємства, інтелектуалізації економіки та підприємництва, як фактор державного розвитку та інтелектуалізації суспільства за рівнями економіки та дослідження процесів фінансування інтелектуалізації в
залежності від видів діяльності підприємства потребує
підготовки та розробки освітніх профілюючих програм
у закладах вищої освіти, що на даному етапі стану економіки є актуальним завданням.
Отже, сучасний розвиток економіки доводить необхідність розвинення національного ІТ-сектору, стимулювання створення інноваційних технологій, оптимізації процесів співпраці на підприємствах, особливо
у раптово виниклих умовах пандемії, масової самоізоляції, що спричинило вимушене скорочення заробітної плати та збитків підприємств виробництва і сфери
послуг.
Висновки. У зв’язку з відсутністю роботи, сприятливих умов праці і забезпечення охорони здоров’я
і праці на виробництві та припиненням виплат відповідної заробітної плати, неможливо допустити
від’їзд молодих талановитих фахівців з країни. Виникає необхідність створення умов для того, щоб фахівці
високого рівня почали повертатися на вітчизняні підприємства. Для цього необхідно стимулювати інвестиції і підприємницьку активність та забезпечити мотивацію підприємств національного виробництва.
Для прискорення інтелектуалізації та розвитку
інноваційної активності персоналу на сучасних підприємствах необхідно було б вирішити низку завдань,
а саме:
створення та підтримка в колективі атмосфери
нововведень;
реалізація стратегії зростання інтелектуального
капіталу та інноваційного розвитку через удосконалення системи стимулювання й мотивації;
кардинальні перетворення потрібні не лише у свідомості робітників, але й у виробничій, управлінській
організаційній структурах та їх оновлення відповідно
до сучасних вимог процесів управління.
Таким чином при розробці напрямів визначення
сучасного стану інтелектуалізації її слід досліджувати
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за рівнями (індивідуальний, мікрорівень, мезорівень,
макрорівень, мегарівень); за сферами (інтелектуалізація особистості, систем менеджменту, трудового процесу, підприємства, інтелектуалізація економіки та
підприємництва, як фактор державного розвитку та
інтелектуалізація суспільства) дослідження згідно рівнів функціонування економіки; за фінансуванням
процесів інтелектуалізації в залежності від видів діяльності підприємства: фінансування інтелектуалізації від
операційної діяльності підприємства, за рахунок власного статутного чи позикового капіталу, за рахунок
проведення інвестиційної діяльності.
Дослідження інтелектуалізації проведено відповідно до міжнародних співставлень за індексами економічного розвитку України та аналізу економічної
ситуації в державі. Стан інтелектуалізації країни простежено за такими міжнародними показниками, як індекс інноваційного розвитку, індекс людського розвитку, індекс економіки знань.
Аналіз внутрішнього промислового виробництва
показує сучасний стан економіки за показниками індексу промислової продукції, динаміка середньої заробітної плати у 2019—2020 рр. та зміна реального ВВП
і підтверджує економічну нестабільність поточного
2020 р. за всіма напрями у порівнянні до відповідного
періоду минулого року, що пов’язано з умовами вимушеної самоізоляції, багатьох обмежень, роботи підприємств та організацій у дистанційному режимі, а також за умов скорочення робочих місць, або взагалі закриття підприємств з приводу COVID-19.
Підтверджено роль цифровізації у розвитку та
підвищенню рівня інтелектуалізації за рахунок переважної ролі цифрової економіки перед матеріальними
товарно-грошовими обмінами. Перевагою цифрової
економіки перед традиційною є те, що електронні товари є практично невичерпними й існують у віртуальному вигляді, проте як матеріальні практично завжди
обмежені в кількості і отримати доступ до них значно
складніше.
Отримані результати дозволили встановити напрями дослідження інтелектуалізації та сучасні перспективи її подальшого розвитку з метою підвищення
рівня інтелектуального, соціального та економічного
стану країни, забезпечення капіталізації та конкурентоспроможності підприємств.
Перспективи подальших досліджень. Актуальним
стає: розробка положень і методичних рекомендацій
щодо визначення взаємозв’язків та особливостей інтелектуального забезпечення і конкурентоспроможності
промислових підприємств, зокрема визначити роль та
обґрунтувати заходи у сфері управління інтелектуальним забезпеченням, розвитком цифровізації, що сприятимуть посиленню конкурентних позицій та підвищенню прибутковості підприємств.
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ТЕОРЕТИЧНІ ВИТОКИ ПРОБЛЕМИ ЗОВНІШНІХ ЕФЕКТІВ
Дослідження виконано в рамках науково-дослідної роботи молодих учених НАН України 2019-2020 рр.
«Інтерналізація негативних зовнішніх ефектів старопромислових моделей виробництва»
(№ держреєстрації 0119U102555)
Як показує історичний досвід, інституційні відмінності зумовлювали різницю уявлень суспільства
про добробут, справедливість та обов’язок. Однак така
залежність не була абсолютною, оскільки час від часу
зовнішні та внутрішньогосподарські чинники руйнували інсперативну функцію інституційних моделей.
Так, наприклад, перебуваючи під впливом ідей Наполеонівської Франції, певні верстви західноєвропейських суспільств відмовлялися від світогляду нав'язуваного інституційним ладом їхніх країн. Іншим прикладом є несприйняття більшою частиною європейських суспільств ХІХ — ХХ ст. усталених порядків,
через диспропорційне зростання матеріального достатку (зумовленого промисловою революцією). Як
наслідок, виникали суспільства із поляризованим світосприйняттям, де заможні члени суспільства із певним соціальним статусом, підтримували існуючу інституційну модель, вважаючи її справедливою, тоді як
незаможні верстви населення бажали зміни моделі на
свою користь. Витоки такої поляризації, походять із
психологічної схильності людини до напівсвідомого
формування картини світу, яка відповідає її інтересам1. Тривалий час в історії людства були відсутні передумови для диференціації картини світу, оскільки
суспільства перебували у статичному стані та не зазнавали ментального впливу ззовні.
У суспільствах із поляризованим світосприйняттям існувала третя, нечисельна, група громадян, яка
складалась із освічених інтелектуалів. На відміну від
відвертих прихильників та противників існуючої інституційної моделі, вони усвідомлювали психологічні
першопричини суспільного антагонізму. Намагаючись
абстрагуватися від психологічних першопричин, інтелектуали створювали теоретичні моделі, які на їхню
думку відповідали справедливому упорядкуванню суспільного життя. Однак, попри декларування неупередженості поглядів, вони від початку (найчастіше несвідомо) знаходились під впливом певних ідей, сформованих внутрішнім або зовнішнім інституційним середовищем.

До початку ХХ ст. проблеми суспільного порядку
розглядались переважно у контексті матеріального добробуту його членів. Так, фізіократ Франсуа Кене наголошував на необхідності підтримки купівельної
спроможності незаможного класу, що на його думку
мало сприяти зростанню матеріального добробуту суспільства в цілому (через стимулювання попиту) [1].
Адам Сміт стверджував, що «природний добробут» суспільства досягається шляхом підтримки взаємовигідного балансу торгівлі між селом та містом [2]. Томас
Мальтус був переконаний, що питомі матеріальні блага знижуватимуться зі зростанням кількості населення
[3]. Соціаліст Фрідріх Енгельс відстоював позицію, що
високий матеріальний добробут є апріорі недосяжним
у суспільствах (за винятком нечисленної групи осіб),
де панує «анархія виробництва»2 [4].
Розширення соціальних зв’язків, наряду з активізацією досліджень у сфері психології, зумовили переосмислення змісту поняття добробут. У 1924 р., у своїй
відомій праці «Економічна теорія добробуту», Артур
Пігу зробив наголос на тому, що добробут не є виключно матеріалістичною категорією. До нього слід
відносити характер роботи, навколишнє середовище,
міжособистісні відносини, соціальний статус, житлові
умови, суспільний порядок та безпеку. Виходячи з
цього, А. Пігу робить висновок, що розміри «національного дивіденду»3 не можуть об’єктивно відображати добробут. Відтак, можуть виникати ситуації,
коли за незмінного рівня «національного дивіденду»
загальний добробут в цілому зростатиме.
На противагу поглядам представників класичної
школи економіки (Адам Сміт, Девід Рікардо, Жан-Батіст Сей), А. Пігу протиставляв приватні вигоди суспільним. На його думку, за певних обставин індивідуальна діяльність може негативним чином позначатися
на суспільстві в цілому. У контексті чинників, що зумовлюють диспропорцію інтересів, А. Пігу ввів поняття екстерналії (або зовнішніх ефектів у сучасному
розумінні). Під екстерналіями А. Пігу розумів процеси, що спричиняють опосередковані матеріальні
(або моральні) втрати (або здобутки) третіх сторін, які

1
Розмірковуючи про справедливість суспільного
устрою, людина напівсвідомо «чіпляється» за аргументи,
які діють на її користь.

2
Під анархією виробництва, Енгельс мав на увазі
ринкові сили, які визначають господарську діяльність.
3
Сукупна кількість матеріальних благ та послуг.
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не беруть безпосередньої участі у господарській операції.
За теорією А. Пігу, зовнішні ефекти є похідними
нерегульованих ринків. Такий висновок випливає із
неспроможності ринків упорядкувати діяльність третіх
осіб, через що виникають так звані «провали ринку».
Наслідком «провалів» є необ’єктивний (несправедливий) розподіл втрат і здобутків між членами суспільства. Тобто, мають місце зовнішні ефекти індивідуального господарства. Задля подолання зовнішніх ефектів
А. Пігу запропонував запровадити систему урядових
заходів з регулювань дій ринку [5]. За його пропозицією, суб’єкт господарювання має отримувати державні субсидії, якщо суспільні вигоди від його діяльності перевищують приватні. У зворотному випадку
(якщо приватні вигоди перевищують суспільні) на
суб’єкта має бути накладений додатковий податок.
У 1960 р. з критикою позиції Артура Пігу щодо
державного втручання у ринкове ціноутворення виступив американський економіст англійського походження, майбутній лауреат премії ім. Альфреда Нобеля з
економіки Рональд Гарі Коуз. На думку вченого, ринок може самостійно подолати будь-які зовнішні
ефекти за умови чіткого розмежування прав власності
на ресурси та за наявності нульових трансакційних витрат. Критикуючи недосконалість тогочасних ринкових інституцій, Р. Коуз зазначає, що «якби всі права
були чітко визначені та прописані, якби трансакційні
витрати дорівнювали нулю, якби люди погоджувалися
безапеляційно дотримуватися принципів добровільного обміну, то ніяких екстерналій не було б» [6]. Таким чином, Р. Коуз намагався переконати, що нівелювання зовнішніх ефектів у частині ціноутворення є
можливим за умови, коли кожен із суб’єктів ринку самостійно компенсуватиме витрати опосередковано
завдані третій стороні (або отримуватиме компенсацію
від третьої сторони за позитивний ефект).
Метою дослідження є виявлення теоретичних аспектів зовнішніх ефектів в економічній теорії. Ідея
статті полягає в тому, що в основу теорії зовнішніх
ефектів покладено погляди вчених, які сформувалися
під впливом інституційного середовища суспільства, із
якого вони походили.
Аналізуючи теорії А. Пігу та Р. Коуза, слід зауважити, що обидва науковці сходились на думці, що нівелювання зовнішніх ефектів має відбуватися шляхом
розподілу (або перерозподілу) коштів між суб’єктами
та об’єктами господарювання. Однак при цьому, кожен з них має власні погляди на механізми реалізації
цього процесу. Розглядаючи зовнішні ефекти з соціальної точки зору (зовнішні ефекти чинять вплив у цілому на суспільство), А. Пігу вважає, що регулятором
розподілу має бути держава. Така точка зору цілком
узгоджується із колективістськими ідеями впорядкування суспільного життя. Р. Коуз у свою чергу вбачає
у зовнішніх ефектах виключно економічний підтекст,
на основі чого робить висновок щодо саморегульованої здатності ринку. Такі висновки характеризують
Р. Коуза як прихильника індивідуалістичних ідей.
Попри відмінність поглядів А. Пігу та Р. Коуза на
організаційну структуру моделі подолання зовнішніх
ефектів, обидва науковці сходились на думці, що вона

1
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має реалізовуватися на основі принципу компенсації
втрат. Така позиція цілком узгоджувалась з постулатами неокласичної школи, що робило її догматичною
для економічної науки того часу. Однак, попри теоретичну досконалість, прийнятий (у наукових колах)
принцип компенсації втрат, поставив перед економічною наукою діалектичне питання щодо визначення
об’єктивного методу їх оцінки. Нині ряд економістів,
що вивчають проблеми двостороннього впливу між
виробництвом та зовнішнім середовищем, у питаннях
кількісної оцінки цього впливу покладаються на метод
умовних оцінок. Сутність цього методу полягає в опитуванні респондентів на предмет того, скільки вони
погодились би заплатити за існування того чи іншого
суспільного блага. На основі цього, визначається вартість зовнішнього ефекту, який знищить (або створить) це суспільне благо. Об’єктивність методу умовних оцінок обумовлюються постулатами неокласичної
економічної теорії, де людина (респондент) є абсолютно раціональною у свої судженнях. З точки зору
сучасної економічної науки таке бачення є упередженим, оскільки не враховує психологічних чинників,
що впливають на думки респондентів.
Спираючись на метод умовних оцінок1, послідовники неокласичної школи економіки запропонували підхід до визначення ефективного рівня зовнішніх ефектів (E). Сутність цього підходу полягає у приведенні граничних суспільних вигод від зниження
зовнішніх ефектів (MSB) до рівня граничних витрат
цього зниження (MC) (див. рисунок).
Послідовники теорії А. Пігу (прибічники теорії
регульованого ринку) дотримуються позиції, що вільний ринок генеруватиме неефективну рівновагу (I), за
якої граничні витрати зниження забруднення дорівнюватимуть граничним приватним вигодам (MPB). За
таких умов суспільство отримуватиме мінімальну економічну користь (S), а загальний негативний ефект
оцінюватиметься як різниця між фактичною та потенційно ефективною рівновагою (площина IES). Для
виправлення такої ситуації, тобто для приведення
зовнішніх ефектів до ефективного рівня, економістами неокласичної школи запропоновано впровадження ряду державних регуляторних заходів, таких
як: встановлення норм для зовнішніх ефектів, оподаткування, торгівля квотами.
Наголошуючи на самодостатності вільного ринку
у питаннях подолання зовнішніх ефектів, економістипослідовники теорії Р. Коуза зауважують, що приведення граничних суспільних вигід від зниження зовнішніх ефектів до рівня граничних витрат цього зниження може бути здійснено без прямого втручання
держави, за умови:
наявності закону про відповідальність, згідно з
яким держава покладатиме на продуцента зовнішніх
ефектів юридичну відповідальність за нанесення
шкоди іншим особам;
проведення прямих переговорів між зацікавленими сторонами, де вирішуватиметься питання про
завданні збитки (від зовнішніх ефектів) та відшкодовані компенсації2.

2
У цьому випадку мають бути чітко визначені права
власності.

181

Граничні витрати, вигоди від зменшення з
овнішніх ефектів

СЕРДЮК О. С., ПЕТРОВА І. П.

S
120

MSB (Граничні суспільні вигоди)
MC (Граничні витрати
на зниження забруднення)

100

80
E
60

40

20

MPB (Граничні приватні вигоди)

I

100

200

300

400

Зниження зовнішніх ефектів (на прикладі видалення забруднення)
Рисунок. Ефективність зниження зовнішніх ефектів
Складено на основі джерела [7].

Витоки розбіжності поглядів А. Пігу та Р. Коуза
слід шукати у інституційному середовищі суспільств, із
яких вони походили.
Артур Пігу народився у 1877 р. в місті Рейд Сполученого Королівства Великобританії та Ірландії. Завдяки власним здібностям та соціальному положенню
батьків, він вступив до престижної школи Херроу (де
навчався разом із У. Черчиллем). У 1897 р. А. Пігу став
студентом Королівського коледжу у Кембриджі, де потрапив під вплив ідей Альфреда Маршала. По закінченню коледжу А. Пігу залишився працювати на кафедрі політичної економії, яку за наполяганням
А. Маршала очолив у 1908 р.
Перебуваючи під впливом ідей А. Маршала,
А. Пігу стає прибічником поглядів Кембриджської
школи економіки1. Намагаючись синтезувати постулати класичної школи економіки із маржиналізмом2
(ключова ідея Кембриджської школи), А. Пігу доходить висновку, що досягнення максимального рівня
граничної корисності виробництва та споживання
можливе лише за умови державного регулювання економіки. Як один із аргументів неспроможності вільного ринку максимізувати граничну корисність на загальнодержавному рівні, А. Пігу визначає зовнішні
ефекти, що викривлюють вартісні характеристики товару3.

Досліджуючи витоки походження поглядів А. Пігу, слід звернути увагу на особистість А. Маршала,
вплив якого мав вирішальне значення на формування
світогляду науковця. Альфред Маршал народився у
1842 р. в Лондоні. Його батько, ревний протестант за
віросповіданням, прищеплював сину якості працьовитості та відповідальності4. У віці 9 років, отримавши
стипендію від Англійського банку в розмірі 200 ф. ст.,
А. Маршал вступив до школи «Мерчанта Тейлора». По
закінченню школи навчався у Кембриджському коледжі Св. Іоанна, де захопився ідеями утилітаризму5.
Зрештою, утилітаризька етика визначила майбутні
економічні погляди А. Маршала.
Передумовою зародження та розвитку утилітаризму в Британії6 було сприятливе інституційне середовище країни, що характеризувалося високим ступенем плюралізму. Походження британського плюралізму зумовлювалося тривалою парламентською боротьбою політичних партій Вігів і Торі. Початок цієї
конфронтації сягає періоду «Реставрації Стюартів»7,
коли у парламенті було сформовано дві антагоністично налаштовані політичні сили, які з одного боку,
представляли інтереси короля та аристократії (Торі), з
іншого — відстоювали права буржуазії (Віги). Під
впливом соціальних перетворень ХІХ ст. (зумовлених

1
Економічна теорія, що виникла наприкінці ХІХ ст.
Засновником Кембриджської школи економіки прийнято
вважати Альфреда Маршала.
2
Напрям економічної теорії, що визначає граничну
корисність як фундаментальний фактор ефективності
господарських процесів.
3
Ринок не враховує суспільної вартості товару.
Тобто, не враховує непрямих втрат суспільства спричинених виробництвом товару.

4
Про протестантську етику дивись більше: Макс Вебер «Протестантська етика і дух капіталізму» [8].
5
Утилітаризм — напрямок в етиці, що визначає цінність як квінтесенцію корисності.
6
Певні ідеї утилітаризму були висвітленні давньогрецькими філософами — Арістіпом та Епікуром.
7
Відновлення монархії після періоду диктатури Олівера Кромвеля (1651 — 1658 рр.).
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індустріалізацією) політична сила Торі трансформувалась у консервативну партію, Вігів — у ліберальну. Попри певну еволюцію політичних ідей у ХІХ ст. партія
Торі (консервативна партія) продовжувала відстоювати інтереси крупних землевласників (які складались
переважно із представників аристократії), тоді як пріоритетом для Вігів була вільна підприємницька діяльність. Тобто, Віги відстоювали інтереси представників
капіталу (капіталістів).
Політична конкуренція в Британії ХІХ ст. породжувала плюралізм думок у суспільстві. Кожна політична сила пропонувала певні альтернативні інституційні моделі, що створювало простір для формування
суспільної думки. За таких умов, кожен більш-менш
освічений громадянин мав змогу оцінити переваги та
недоліки пропонованих інституційних моделей та обрати для себе ту (або виокремити симбіоз моделей),
що відповідає його баченню ефективного та справедливого впорядкування суспільного життя. Плюралізм
інституційних моделей, походив від плюралізму етичних норм, що обумовлювали моральну складову таких
моделей. Як наслідок, у Британії ХІХ ст. набували популярності етичні вчення утилітаризму, евдемонізму1
та гедонізму2. Саме в таких умовах А. Маршалом була
сформована Кембриджська школа економіки. У своїх
роботах він не торкався теми інституційного устрою
суспільства3, однак утилітаристки принципи, що лежать в основі ідей, заклали фундамент для дослідження цих питань його послідовниками.
Розквіт творчості А. Пігу припав на період зростання політичного плюралізму у британському суспільстві. На початку ХХ ст., була заснована лейбористська партія, яка відстоювала інтереси робітничого
класу. Поява лейбористської партії остаточно інституціалізувала Рікардіанську модель суспільного устрою4,
що надавало динаміки соціально-економічним процесам. Від цього часу акценти державної політики почали балансувати між колективними (прихильниками
яких були лейбористи) та індивідуальними інтересами
(які відстоювали консерватори та ліберали), що посилювало плюралізм думок у суспільстві.
У посталих плюралістичних умовах А. Пігу намагався винайти модель широкого застосування утилітаризьких принципів, які висвітлював А. Маршал. Поклавши в основу дослідження вектор суспільного добробуту, А. Пігу дійшов висновку, що утилітаризькі
принци втіленні у теорії марженалізму, не можливо
реалізувати в умовах вільного ринку, оскільки вони суперечать індивідуалістичним інтересам. Так, наприклад, у гонитві за прибутками приватні підприємці не
враховуватимуть фактору спадної віддачі масштабу виробництва (що призведе до неефективного використання суспільного ресурсу) та не зважатимуть на зовнішні ефекти, що є наслідками їхньої діяльності. При

споживанні, індивіди намагатимуться спожити якомога більше продукції, не враховуючи того фактору,
що кожна наступна одиниця меншою мірою задовольняє їх потреби. Виходячи із міркувань відсутності індивідуальних стимулів для максимізації суспільної корисності, А. Пігу доходить висновку, що держава має
регулювати розподіл суспільного продукту. Крім того,
держава має збалансовувати непрямі наслідки господарської діяльності, що зумовлюються зовнішніми
ефектами.
Аналізуючи дослідження А. Пігу, слід звернути
увагу на те, що як ключового актора він розглядав суспільство. Такий підхід є типовим для теорій, в основі
яких лежать певні етичні норми. Окрім етичних норм,
на формування подібних теорій мала вплив особиста
прихильність авторів до колективістських форм впорядкування суспільного життя (не завжди така прихильність походила від етичних норм).
Попри соціальну орієнтованість ідей Кембриджської школи економіки, теоретики Марксизму (які
претендували на роль найзатятіших прибічників соціальної справедливості) жорстко критикували позиції
школи, вважаючи їх поступками капіталістів, що постали перед загрозою робітничих рухів. Так, у передмові до радянського видання праці А. Пігу «Економічна теорія добробуту», обґрунтовуючи причини появи Кембриджської школи, доктор економічних наук,
професор Г. Б. Хромушин зазначав: «Перехід капіталізму в імперіалістичну стадію розвитку, супроводжувався різким загостренням класової боротьби пролетаріату супроти буржуазії, що поставило капіталістичне
підприємництво в складні умови виробництва. Традиційні ідеї вульгарної політичної економії ХІХ ст. вже
не могли задовольнити капітал у захисті їм свого права
на безроздільне панування. Нищівного удару по цим
ідеям завдав марксизм, який все ширше розповсюджувався робітничим рухом. Тактика його замовчування
зазнала невдачі. Буржуазія зіткнулася із необхідністю
спорудити новий теоретичний ешелон оборони, який
врахував би змінені умови та забезпечував би буржуазній економічній науці принципово інші, ніж марксистські, відповіді на питання політичної економії»
[5]. Така позиція марксистів є радше пропагандисткою, аніж науковою. Вона не має вичерпного теоретичного обґрунтування питань: спроможності буржуазії до високорівневої консолідації зусиль; вирішального впливу теорій в умовах плюралістичних суспільств; соціальної переваги марксистської теорії над
теорією Кембриджської школи.
Плюралізм британського суспільства став передумовою до виникнення антагоністичної теорії зовнішніх ефектів. Її автор, Р. Коуз, перебуваючи під впливом індивідуалістичних ідей, сформулював концепцію
саморегульованого ринку, що спиралась на принцип

1
Визнає критерієм моральності прагнення людини
до щастя.
2
Визнає фізичне задоволення найвищім благом та
сенсом життя.
3
Слід зауважити, що на той момент не існувало поняття інституціоналізму. Однак у роботі ми застосовуватимемо це поняття задля означення норм та правил, що
визначають модель впорядкування суспільного життя.
4
Давід Рікардо виділяє три класи, кожному з яких
властива певна модель поведінки:
лендлорди (землевласники) схильні до марнотратства, оскільки вони отримують свої статки легким шля-

хом (через ренту). З огляду на обмежену кількість землі,
лендлорди завжди впевненні у майбутніх прибутках, через
що їхні стимули до господарської діяльності є низькими;
капіталісти є надзвичайно мотивованими до господарської діяльності, оскільки, з огляду на внутрішню конкуренцію, лише активна виробнича політика (розширення виробництва, підвищення продуктивності тощо)
може забезпечити їм прибуток;
робітники є пасивним класом, оскільки відсутність
матеріальних та інтелектуальних передумов стримує їхню
індивідуальну господарську діяльність [9].
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правових зобов’язань сторін. На думку Р. Коуза, ринок у змозі нівелювати зовнішні ефекти, якщо будуть
чітко означені права та обов’язки сторін. Наприклад,
забруднюючи воду у ставку, підприємець має компенсувати збитки риболовним господарствам (пов’язані із
загибеллю риби у наслідок забруднення), інакше він
ризикує бути притягнутим до правової відповідальності. Таке бачення цілком узгоджується із постулатами
класичної та неокласичної шкіл економіки, що спираються на індивідуалістичні моделі впорядкування господарства.
Індивідуалістичні переконання (у господарському
контексті) Р. Коуза сформувались під час його навчання у Лондонській школі економіки (1929 —
1931 рр.). Ключову роль у формуванні поглядів
Р. Коуза, відіграв його викладач Арнольд Плант. Зі
слів Р. Коуза, А. Плант постійно наголошував, що
«нормальна економічна система працює сама собою».
А. Плант був типовим прибічником неокласичної
школи економіки, яка на той час конкурувала із кейнсіанською школою1.
У 1931 р. Р. Коуз вирушив до США, де досліджував питання вертикальної та горизонтальної інтеграції.
Перебування у США посилило переконання Р. Коуза
щодо ефективності індивідуалістичних моделей впорядкування господарства. Посилення переконань зумовлювалось відносно низьким рівнем плюралізму
американського суспільства у питаннях державного
регулювання. Тобто, у США апріорі домінували індивідуалістичні ідеї.
У 1951 р. Р. Коуз остаточно переїхав до США, де
почав працювати в університеті Баффало. Після восьми років праці в університеті Баффало та п’яти в університеті Вірджинії, Р. Коуз отримує посаду професора у Чиказькому університеті, де стає одним із співзасновників Чиказької школи економіки2.
Для представників Чиказької школи економіки
(Мілтон Фрідман, Джорж Стіглер, Френк Найт), як і
для самого Р. Коуза, є характерною надмірна концентрація виключно на економічних аспектах теорії. У
своїх дослідженнях вони роблять акцент на економічній ефективності, опускаючи питання соціального добробуту. Єдиним аргументом, яким економісти індивідуалістичних поглядів намагаються надати своїм теоріям соціальних ознак, є твердження, що начебто
економічне зростання впливає на добробут суспільства
в цілому. Однак таке твердження є занадто узагальненим, оскільки не враховує рівня економічного зростання, відкритості економіки та конкурентності ринку.
Надмірно узагальненою, що випускає із поля зору
ряд важливих деталей, є позиція Р. Коуза щодо подолання зовнішніх ефектів у ринковій економіці. На
цьому наполягають ряд авторитетних дослідників, зокрема лауреат премії ім. Альфреда Нобеля з економіки
Джозеф Стігліц. У своїй відомій праці «Ціна нерівності», коментуючи позицію Р. Коуза, він наводить гіпотетичний приклад: «У кімнаті з курцями і некурцями, курцям можна надати «право на повітря», а
якщо некурці цінують чисте повітря вище, ніж курці —
куріння, вони могли б дати курцям хабар, щоб ті не

курили. Але альтернативне право на повітря можна
було б надати і некурцям. У цьому випадку курці
могли б дати хабар некурцям, щоб ті дозволили їм курити, якщо вони цінують право курити вище, ніж некурці — чисте повітря. У світі, де існують трансакційні
витрати, — реальному світі, де, наприклад, коштує грошей зібрати гроші з однієї групи й заплатити іншій, —
одне надання прав може бути набагато ефективнішим
за інше. Але ще важливіше те, що альтернативний вибір може мати великі наслідки для розподілу. Надання
некурцям права на повітря дає вигоду їм коштом курців» [10]. Таким прикладом Д. Стігліц намагається пояснити, що право є умовною сутністю, а отже не може
зліквідувати зовнішні ефекти як явище поза межами
правового поля. Тобто, право лише окреслює індивідуальний простір суб’єктів, не усуваючи при цьому соціального дисбалансу інтересів.
Більш наближеною до розв'язання проблеми соціального дисбалансу інтересів (у господарському
сенсі) є теорія А. Пігу. Однак вона пропонує лише
умовне балансування через державні видатки. З огляду
на те, що в економіках індивідуалістичного типу,
суб’єкти господарювання є юридично відокремленими
від держави, бюджетні видатки лише опосередковано
торкатимуться їхніх інтересів (через освіту, охорону
здоров’я тощо). Тобто, суб’єкт господарювання, що
став реципієнтом негативних зовнішніх ефектів, отримає лише часткову компенсацію втрат у вигляді державних послуг. Слід зауважити, що в економіках індивідуалістичного типу можуть мати місце держані дотації та субсидії для приватного сектору. Однак такі державні видатки є обмеженими і вибірковими, що викривлює об’єктивність перерозподілу коштів між продуцентом та реципієнтом зовнішніх ефектів.
Отже, дослідження показало, що зовнішні ефекти
є продуктом економік індивідуалістичного типу. Така
закономірність випливає із системи інтересів та стимулів, які діють в індивідуалістичних економіках.
Приватні підприємства (основа економік індивідуалістичного типу), чия діяльність спрямована на забезпечення вигід окремих осіб (або кола осіб у випадку
акціонерних підприємств), діють у суспільному просторі, що неминуче призводить до конфлікту інтересів
між ними. Кожна сторона намагається підпорядкувати
власним інтересам якомога більшу частку суспільного
простору, що зумовлює появу зовнішніх ефектів у
місцях перетину цих інтересів. Право у такому випадку, виконує функцію маркеру індивідуального простору, в рамках якого має здійснюватися діяльність
приватних підприємств. Однак у контексті зовнішніх
ефектів право не можна сприймати як об’єктивне мірило інтересів суспільства в цілому, оскільки у будьякому випадку воно надає індивідуальні переваги
коштом решти суспільства3.
Із дослідження природи зовнішніх ефектів випливає, що повна їхня відсутність можлива лише в
умовах повноцінних колективних економік закритого
типу. Тобто, в умовах, коли суспільний простір є тотожним господарству. Однак такі економіки є утопічними за своєю суттю, оскільки на суспільному рівні
індивідуальні інтереси завжди протиставляються ко-

1
Напрямок економічної теорії, який заперечує ринкову рівновагу та пропагує державне регулювання.
2
Напрямок економічної теорії, який доводить саморегульовану здатність ринку.

3
Для пояснення суті цього висновку наведемо приклад Д. Стігліца щодо курців, із якого випливає діалектичне запитання: хто має отримувати ексклюзивні права?
Некурці на чисте повітря або курці на куріння.
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лективним. Як приклад, можна розглянути СРСР
(який помилково заведено вважати повноцінною економікою колективного типу), у якому більшість посадових осіб діяли у власних інтересах, декларуючи на
офіційному рівні відданість інтересам суспільства.
Плюралізм британського суспільства, що походив
від інституційного середовища країни, став передумовою для формування двох антагоністичних теорій нівелювання зовнішніх ефектів. Перебуваючи під впливом ідей А. Маршала (який намагався поєднати постулати неокласичної школи економіки із маржиналізмом), А. Пігу доходить висновку, що екстраполяція
симбіозу ідей неокласицизму та маржиналізму на господарське середовище, можлива лише за участю держави. Виходячи із того, що зовнішні ефекти є похідними вільного ринку (який відстоює неокласицизм),
які унеможливлюють максимізацію ефективності виробництва (за маржиналістською теорією), держава
має здійснювати заходи щодо їх подолання.
Протилежного погляду дотримувався Р. Коуз,
оскільки квінтесенцією його теорії були трансакційні
витрати. На думку Р. Коуза, такі витрати є значно вищими в умовах державного регулювання господарської діяльності, аніж за прямого контакту суб’єктів
господарювання. Тобто, посередницькі дії держави
(перерозподіл ресурсу та продукту між суб’єктами),
обходиться суспільству дорожче, аніж безпосередня
домовленість між суб’єктами. Із цього випливає, що в
цілому для суспільства вигідніше розв'язувати проблему зовнішніх ефектів на рівні продуцента та реципієнта, аніж покладатися у цьому питанні на державу.
Аналізуючи теорії зовнішніх ефектів, слід звернути увагу на те, що А. Пігу розглядав суспільний добробут у якісному вимірі, тоді як Р. Коуз у кількісному. В основу теорії А. Пігу покладено принцип граничної корисності, відповідно до якого, переміщення
продукту від заможних до менш заможних громадян
має максимізувати якість життя суспільства в цілому.
Р. Коуз у свою чергу інтерпретував суспільний добробут, як сукупність індивідуальних матеріальних здобутків громадян, які мали зростати внаслідок мінімізації трансакційних витрат. Виходячи з того, що кожен
із дослідників від початку виводив проблему зовнішніх
ефектів від власних уявлень про добробут, їхні теорії
виявилися різновекторними.
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МІЖНАРОДНА ДОПОМОГА ВІДНОВЛЕННЮ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
Постановка проблеми. Метою здійснення міжнародної технічної допомоги є сприяння у вирішенні
найактуальніших проблем країн. Для України однією
з найголовніших проблем є реінтеграція окремих територій Донецької області в український простір, забезпечення відновлення територій, які постраждали
під час військового конфлікту. Процеси інтеграції
і відновлення Донецької області потребують наявності
теоретичних і практичних засад здійснення міжнародної технічної допомоги (МТД) як на національному,
так і регіональному, місцевих рівнях. Однак в сучасних умовах існує недостатнє опрацювання як теоретичних, так і практичних питань надання міжнародної
допомоги в Україні. Це обумовлює актуальність дослідження даної теми, визначення її мети та завдань.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблеми надання міжнародної допомоги Україні розглядалися в ряді наукових публікацій. Дана стаття продовжує тематику дослідження міжнародної технічної
допомоги Україні від світової спільноти. У статті [1],
яка опублікована у Галицькому економічному віснику,
було здійснено уточнення понять «міжнародна допомога», «міжнародна технічна допомога», визначено їх
типи, загальні проблеми. У статті К. І. Антонюк,
Д. А. Антонюка, Л. М. Бухаріної, В. О. Шишкіна [2]
аналізуються результати міжнародної допомоги в Україні за 2017 р. Автори визначають «суперечливість допомоги, дуалізм МТД у контексті забезпечення національної безпеки країни, складність оцінювання реального впливу програм і проєктів міжнародних донорів
на соціально-економічні перетворення». Однак подальші дослідження повинні відбуватися у напрямі

переходу від національного на регіональний та місцевий рівні.
Питанням відновлення Донецької області присвячено багато статей А. М. Колосова, К. А. Колосової,
А. С. Савченко, С. К. Кучеренко, Л. В. Беззубко, В. І. Ляшенка та інших вчених, які опубліковані в журналах
«Економічний вісник Донбасу», «Віснику економічної
науки України». Але, практично відсутні дослідження,
які б давали характеристику ролі МТД у процесах відновлення Донецької області. Це визначає актуальність, ціль та завдання дослідження.
Метою дослідження є характеристика надання
МТД у процесах відновлення Донецької області.
Постановка завдання. Основними завданнями дослідження були визначені наступні: характеристика
проєктів МТД (2016-2019 рр.), які спрямовані на відновлення Донецької області; визначення основних
проблем із наданням і використанням МТД; розробка
рекомендацій стосовно проєктів МТД.
Виклад основного матеріалу дослідження. Через
військовий конфлікт на сході України Донецька область зазнала величезних втрат. Станом на 01.01.2019 р.
в області залишилися зруйнованими понад 6,1 тис.
об’єктів інфраструктури, включаючи близько 6,0 тис.
житлових будинків, 40 закладів освіти, 16 медичних
закладів, 12 закладів культури та спорту, 18 промислових об’єктів, 8 об’єктів дорожньо-транспортної інфраструктури тощо [3]. Для відновлення інфраструктури,
житла, надання гуманітарної допомоги постраждалому
населенню міжнародні організації здійснювали надання МТД. Інформація про отриману у 2016-2018 рр.
МТД із зазначенням прогнозних показників на 2019 р.
представлено у таблиці.

Таблиця
Проєкти міжнародної технічної допомоги у Донецькій області у 2016-2019 рр.
Прогноз на 2019 р.
2018 р.
Донор
2016 р.
2017 р.
(млн дол. США)
(млн дол. США)
(млн дол.
(млн дол. США)
(по курсу НБУ на
(по курсу НБУ на
США)
(по курсу НБУ на
01.01.2019 р.)
01.01.2018 р.)
01.01.2018 р.)
1
2
3
4
5
США
513,5
450,0
203,78
422,0
Канада
25,56
35,68
37,87
ФРН
44,2
14,98
24,28
23.6
Швейцарська
Конфедерація
21,78
21,72
23.2
25.6
Королівство Швеція
26,0
28,36
22,3
22,3
Королівство Данія
6,44
9,76
15,0
19,6
Королівство Норвегія
12,33
14,86
Японія
15,31
4,85
7,41
Великобританія
44,4
Європейська Комісія
326,87
218,61
247,3
213,04
ООН
202,5
140,3
89,8
105,2
ОБСЄ
1,71
2,06
2.1
2,16
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1
МБРР
ЄІБ
НЕФКО
Всього

2
3,24
14,42
1 245,66

3
4,8
4,04
3,15
953,17

4
5,6
2,36
5,86
686,86

Закінчення таблиці
5
7,0
10,6
5,86
856.96

Складено на основі даних джерела [4].

У першому півріччі 2019 р. у Донецькій області
впроваджувалося 25 проєктів МТД загальною вартість
більш 325,6 млн дол. США. Важливим напрямом міжнародної допомоги є наступні:
1. Отримання міжнародної гуманітарної допомоги. За даними ООН, у 2018 р. Донбас потребував
187 млн дол. США гуманітарної допомоги. У 2018 р.
Євросоюз виділив додаткові 4 млн євро на гуманітарну
допомогу жителям Донбасу [5].
2. Підтримка розвитку підприємництва. Так за
фінансової підтримки ПРООН, Проєкту USAID «Економічна підтримка Східної України» та Данської ради
у справах біженців здійснювалася робота з надання
ґрантів для розвитку мікро-, малого та середнього бізнесу в області. Загалом цими організаціями профінансовано реалізацію 150 проєктів загальною вартістю
30,7 млн грн. Крім того, Європейським Союзом через
Німецький банк розвитку KfW наприкінці 2019 р.
розпочато проєкт з надання кредитів та фінансової
підтримки ММСБ. У грудні 2019 р. відібрано один
проєкт загальною вартістю 1,4 млн грн, за яким банком надано кредит у сумі 1,1 млн грн.
3. Розвиток освіти, відновлення інфраструктури
закладів медицини і освіти.
У рамках реалізації заходів з енергозбереження
Північною екологічною фінансовою корпорацією
(NEFCO) в області завершені роботи з капітального

ремонту та термомодернізації закладів освіти, охорони
здоров’я, вуличного освітлення у містах Бахмут,
Вугледар,
Добропілля,
Дружківка,
Мирноград,
Слов’янськ. Упродовж реалізації проєктів встановлені
металопластикові вікна, замінені зовнішні двері на
енергоефективні тощо. Загальна вартість робіт склала
4,0 млн євро.
У напрямку «Підтримка переміщених вищих навчальних закладів» було розпочато два проєкти за підтримки Європейського Союзу загальною орієнтовною
вартістю 10 млн євро [6].
У 2019 р. було створено Український гуманітарний об'єднаний фонд при ООН, він став 18-м спеціальним фондом, який створено для надання необхідної допомоги людям, які страждають від стихійних
лих та збройних конфліктів. Такий фонд дозволяє донорам — урядам, міжнародним та неурядовим організаціям акумулювати кошти для здійснення гуманітарної допомоги в тих випадках, коли неможливо безпосередньо фінансувати програми через відсутність відповідних механізмів підзвітності. Тільки у 2018 р. на ці
цілі в ООН було зібрано понад 950,2 млн дол. Оперативну діяльність фонду забезпечує відділ гуманітарного фінансування (HFU).
Під час дослідження визначено зовнішні та внутрішні чинники підвищення ефективності використання МТД (див. рисунок).

Зовнішні чинники підвищення ефективності використання МТД:
- перегляд підходів донорів до надання допомоги, процедур та сфер її застосування
в Україні відповідно до пріоритетів розвитку держави;
- розробка індивідуальної програми допомоги для України;
- підвищення прозорості та поінформованості щодо програм МТД

Міжнародна технічна допомога

Внутрішні чинники підвищення ефективності використання МТД:
- розробка національної стратегії розвитку;
- вироблення на базі стратегії плану залучення допомоги;
- модернізація системи державного управління зовнішньою допомогою; забезпечення бюджетної бази
для реалізації програм МТД на основі співфінансування;
- удосконалення нормативно-правової бази здійснення державних закупівель товарів, робіт та послуг у
межах проектів, що фінансуються міжнародними донорами;
- активне залучення громадянського суспільства до планування та реалізації програм МТД;
- розвиток новітніх інституцій,
- покращення системи моніторингу та оцінки результатів реалізації програм МТД

Рисунок. Чинники підвищення ефективності МТД
Складено з урахуванням джерел [7; 8;9].
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Під час дослідження було визначено наявність
наступних проблем із наданням і використанням
МТД:
— недосконалість стратегічного планування надходжень МТД;
— недостатній рівень координація діяльності між
донорами та реципієнтами МТД;
— неузгодженості МТД із задачами, стратегіями і
пріоритетами соціально-економічного розвитку України, завданнями сталого розвитку;
— недосконалість нормативно-правового механізму отримання і використання МТД;
— відсутність ефективного моніторингу та оцінки
використання МТД;
— брак повноцінної статистичної інформації в
розрізі фінансових пропозицій, відбору виконавців та
реципієнтів, використаних коштів, результатів моніторингу та аудиту;
— відсутність прозорості у використанні МТД.
Портал економічного та соціального відновлення,
який створено Міністерством з питань реінтеграції
тимчасово окупованих територій України фактично не
дозволяє здійснювати моніторинг проєктів, контроль
за витратою коштів МТД [7];
— відсутність узгодженості в керівництві роботою
за проєктами МТД. Як приклад неузгодженості дій
можна навести факт блокування діяльності Цільового
фонду багатьох партнерів (Ukraine Multi-Partner Trust
Fund). Цей фонд створено за фінансовою підтримкою
Канади і Швеції, які надали по мільйону доларів, з
метою акумулювання всієї МТД на актуальні цілі відновлення і розбудову миру;
— неефективне використання коштів МТД.
Здійснивши аналіз надання міжнародної допомоги на відновлення Донецької області, можливо надати загальні рекомендації стосовно вдосконалення
цього процесу (складено з урахуванням [1; 7]). Міжнародну технічну допомогу необхідно здійснювати на засадах:
1. Узгодження:
— МТД у відповідності із національними, регіональними та місцевими стратегіями; пріоритетами та
завданнями відновлення Донецької області від наслідків військового конфлікту;
— діяльності донорів та реципієнтів МТД у процесах підготовки технічних завдань проєктів, контроля
та моніторингу здійснення МТД.
2. Вдосконалення:
— методів управління МТД (процесів планування, бюджетування, контролю і моніторингу, розрахунку всіх видів ефективності — соціальної, екологічної, економічної від використання МТД);
— нормативно-правової основи здійснення МТД
шляхом прийняття Закону України «Про міжнародну
технічну допомогу», в якому будуть визначені види та
форми МТД, визначені конкретні механізми управління цим процесом.
3. Врахування в Державному бюджеті України ресурсів міжнародної технічної економіки як можливих
джерел фінансування соціально-економічного розвитку країни, внесення зміни до Бюджетного кодексу
України, зокрема визначення всіх форм МТД.
4. Впровадження механізму співфінансування
МТД і програм відновлення.
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Висновки. Проаналізовано здійснення проєктів
міжнародної технічної допомоги для відновлення Донецької області від наслідків військового конфлікту.
Розроблено загальні рекомендації стосовно вдосконалення надання міжнародної технічної допомоги на засадах узгодженості, вдосконалення процесів планування, бюджетування, контролю і моніторингу, розрахунку всіх видів ефективності; прийняття Закону України «Про міжнародну технічну допомогу».
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ВИЗНАЧЕННЯ ТА ОЦІНЮВАННЯ ОДНОРІДНИХ РЕГІОНАЛЬНИХ ЗОН
ЗА СТАНОМ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ
Постановка проблеми. Українська наука, освіта та
інновації мають нерівномірний розвиток у регіонах.
Відмінним між собою, регіональним економічним системам важливо докладати співставних ресурсів для
розвитку свого інноваційного потенціалу. Вирішенням
проблеми нерівномірності може бути кластеризація
однорідних регіонів: для створення конкурентних
умов усередині кластеру і поступової оптимізації управління та стимулювання інновацій. Кластер визначається як індустріальний комплекс, сформований на
базі територіальної концентрації мереж спеціалізованих постачальників, основних виробників і споживачів, пов’язаних технологічним ланцюжком, і виступає
альтернативою секторальному підходу [9]. Безвідносно
щодо трактування поняття кластеру та необхідної його
внутрішньої структури, останні дослідження щодо
структури кластерів інноваційного розвитку регіонів
України методами агломеративної кластерної процедури, проводились ще 10 років тому.
Аналіз досліджень та публікацій з проблеми. Тема
інноваційного розвитку регіонів за допомогою кластеризації не є новою для наукового суспільства України:
Н. Потапова [6] у 2010 р. провела можливу структуризацію регіонів України за значенням індикаторів інноваційної та наукової діяльності з дослідженням міжрегіональних пропорцій та стратегій сталого розвитку; у
праці Г. П'ятницької [4] визначаються запропоновані
підходи до формування ядра кластера та передумови
для створення саме освітніх кластерів, а також оцінюється потенціал таких кластерів на базі існуючих університетів країни; Р. Сільвестров [5] здійснив порівняльний кластерний аналіз соціально-економічного
розвитку Львівської області та запропонував підхід до
розробки стратегії управління відповідними кластерами; С. Синиця та О. Вакун [7] кластеризували регіони України за рівнем економічного потенціалу на
основі ітеративних методів та ієрархічних агломеративних методів.
Підхід та метод кластеризації
При використанні процедури кластерного аналізу
з метою розподілу регіонів України на однорідні групи
за інноваційним розвитком, використано алгоритм
«ближнього сусіда», який формує ланцюгові кластери
і вважається математично коректним, оскільки результати не залежать від переставлення рядків чи стовпчиків у матриці відстаней.
Загальну схему агломеративної кластер-процедури на матриці відстаней можна представити як
повторення трьох операцій:
 Нумерація масиву даних кожного регіону (кластеру), від 1 до N.
 Перебір всіх можливих пар кластерів (j, k):
— пошук мінімальної відстані між j-м і k-м кластерами;
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— об'єднання j та k в один кластер і надання
останньому спеціального індексу g;
— розрахунок відстаней від сформованого кластера g до інших одиниць сукупності;
 Формування матриці відстаней на базі розрахунку.
З матриці відстаней вибираються елементи з
близькими відстанями. Пошук проводиться шляхом
знаходження найменших чисел у кожному стовпці
матриці відстаней методом Уорда.
Метод Уорда полягає у вимірюванні дистанції
між кластерами величиною, на яку злиття двох кластерів у один великий кластер збільшить середній
квадрат відстані від точки до центру кластера:
(, )=
∈ , ∈

( , )
−
| |+| |

, ∈

( , )
−
||

, ∈

( , )
.
| |

Статистичне групування та кластеризація для оцінки секторів економіки
Ідея статистичного групування полягає у поділі
сукупності об'єктів на кілька однорідних груп, які всередині себе збиратимуть схожі між собою елементи,
при цьому самі групи будуть між собою максимально
несхожими за якістю об'єктів, що їх наповнюють.
Розбиття відбувається відносно обраних чисельних характеристик розвитку об'єктів. Відповідно, при
різному виборі набору критеріїв для однієї і тієї ж сукупності об'єктів, підсумковий поділ на групи, які будуть отримані у процесі групування, будуть відрізнятися.
Таке групування може називатися кластеризацією, якщо охоплює всі об'єкти множини, при цьому
кожен об'єкт відносячи в певний кластер зі схожими
на нього об'єктами.
По-перше, кластеризація допомагає на підставі
великої кількості даних, які неможливо обробити аналітичним шляхом, визначити самі кластери, а саме
схожість деяких об'єктів між собою за багатьма параметрами одночасно.
По-друге, побудувавши групування досліджуваних об'єктів за будь-якою суттєвою ознакою і охарактеризувавши виділені групи декількома показниками,
можна прослідкувати залежність між ознаками, що покладені в основу групування, і вибраними показниками.
По-третє, кластеризація допомагає оцінити результат та якість об’єктів між собою, використовуючи
кілька параметрів і показників одночасно.
На географічному та макрорівні, кластеризація
районів і регіонів країни допомагає оптимізувати підхід до їх управління, а також застосовувати оптимальний підхід для розвитку кожного зі створених кластерів. Причина знаходження такої оптимальної страте-
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гії — об'єкти (тобто географічні області), що схожі між
собою, знаходяться всередині одного регіону (кластеру) і можуть керуватися централізовано за єдиною
стратегією.
При цьому інший кластер (сформований з інших
об'єктів) буде керований за іншою стратегією та законами, оптимальними для його розвитку.
Така оптимізація управління несе за собою декілька очевидних переваг: 1) оптимізація витрат на управління; 2) централізований моніторинг; 3) синергія
від спрощеної взаємодії суб’єктів економічної діяльності та ін.
Запропонований підхід дозволяє оцінити діяльність того чи іншого регіону країни з точки зору інноваційного розвитку. Багатофакторність соціально-економічних процесів у регіонах країни, складність зв’язків при їх утворенні, недостатність інформації про
стан сфери життєдіяльності в регіонах створює певні
труднощі при регулюванні та управлінні цими процесами.
За таким алгоритмом кластеризація може бути
використана і для оцінки окремих секторів економіки.
Процесом оцінки буде:
1. Вибір найбільш наочних параметрів для певного сектора.
2. Нормування відносно чисельності населення
регіону.
3. Їх нормалізація відносно номінального значення.
4. Вибір чисельного методу кластеризації.
5. Кластеризація за заданим алгоритмом, з використанням визначено чисельного методу.
6. Інтерпретація отриманих результатів, визначення статистичних параметрів для створених кластерів.
Інноваційний розвиток та дані для його дослідження
Для дослідження якості інноваційного розвитку
регіону необхідно оцінити і простежити весь ланцюг
виникнення самої інновації та її реалізації на практиці:
Наявність дослідників → достатність фінансування і прямі витрати на дослідження → наявність
інноваційних компаній, які самі витрачають ресурси → обсяг реалізованих інноваційних проєктів → введення інновацій компаніями, які їх придбали → обсяг
введених інновацій.
Таким чином, було обрано наступні групи статистичних даних, що лягли в основу дослідження, в розрізі регіонів:
1) Наукові співробітники-дослідники, кількість
2) Витрати на дослідження, сума
3) Інноваційні підприємства, кількість
4) Інноваційні підприємства: внутрішні та зовнішні
розробки, кількість
5) Витрати на інновації підприємствами, сума
6) Обсяг реалізації інноваційної продукції, сума
7) Обсяг реалізації, нова для ринку, сума
8) Обсяг реалізації, нова для підприємства, сума
9) Нові технологічні процеси, кількість
10) Введена інноваційна продукція підприємствами, сума
Жирним шрифтом виділені ті показники, які використовувалися при процесі побудови моделі кластеризації (у перерахунку на чисельність населення регіону).
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Використовувалися дані Держстату за 2018 рік,
після уточнень та коригувань. У процес дослідження
та моделювання не включені дані по АР Крим, Донецькій та Луганській областях.
Оцінка інноваційного розвитку регіонів: аналітичний підхід через візуалізацію
Наведемо приклад методу візуалізації показників
щодо областей, на підставі трьох обраних показників.
Найменш розвиненим регіоном відносно кількості інноваційних підприємств є Хмельницький, Закарпатський та Волинський. Центр України більш насичений інноваційними підприємствами, а найкраще — Київська область та Північ України (рис. 1).

Рис. 1. Інноваційні підприємства: розробка для внутрішнього і зовнішнього ринку, кількість на 100 тис. осіб
Картина обсягу реалізації є дещо іншою — з-поміж виділяються Київська, Черкаська, Харківська та
Запорізька області. Одеська, Миколаївська області та
Західні регіони є найвідсталішими у розрізі Обсяг реалізації інноваційної продукції (рис. 2).

Рис. 2. Обсяг реалізації інноваційної продукції,
грн на особу
Порівнюючи витрати на дослідження та тотальний обсяг реалізації — можна побачити неефективність вкладень у 2018 році по Дніпропетровській, Оде-
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ській та Закарпатській областях, та відносну щодо інших ефективність у Черкаській області.

Рис. 3. Витрати на інноваційні дослідження, грн на чол.
Як бачимо, з аналітичних графіків не простежується чітка кластеризація по групах рівня розвитку ре-

Кластер 1:
Київська область та Київ
Сумська область
Харківська область
Черкаська область

гіонів. У такій ситуації має сенс застосувати саме метод багатовимірного групування регіонів, на основі
кластеризації.
Висновок. Результатом моделювання є визначення трьох кластерів, до яких згруповано однорідні
регіони за рівнем інноваційного розвитку, базуючись
на зазначених вище показниках.
Кластер 1 — найрозвиненіший. Згруповані регіони у ньому отримують найбільшу грошову підтримку інновацій, а також є найбільш ефективними у
впровадженні нових технологічних процесів та продуктів, з точки зору інновацій.
Кластер 2 — середньорозвинений. Регіони у
ньому значно відстають від лідируючих, при цьому випереджаючи відсталі як у ефективності інвестицій у
інновації, так і по кількості реалізації інвестицій. Таким регіонам необхідна державна підтримка, контроль
за якістю та ефективністю розробки інновацій, а також
створення мотивацій для розбудови інноваційних підприємств.
Кластер 3 — найвідсталіший. У ньому немає ані
ресурсу для інвестиційного розвитку, ані спеціалістів з
інновацій. Для підтримки таких регіонів необхідно
суттєво змінювати умови та принцип фінансування.

Кластер 2:
Вінницька область
Дніпропетровська область
Житомирська область
Запорізька область
Івано-Франківська область
Кіровоградська область
Львівська область
Полтавська область
Тернопільська область
Херсонська область
Чернігівська область

Кластер 3:
Волинська область
Донецька область
Закарпатська область
Луганська область
Миколаївська область
Одеська область
Рівненська область
Хмельницька область
Чернівецька область

Рис. 4. Дендрограма регіонів України за інноваційним розвитком областей
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Рис. 5. Результат кластеризації
Середні та вибрані статистичні показники по регіонах:
Таблиця 1
Показник, у перерахунку
на 100 тис. чол

Середнє значення

№ Кластеру

№1

№2

Дисперсія Медіана Середнє

№3

Наукові співробітники-дослідники

2,91

0,61

0,38

3,44

0,37

0,99

Витрати на дослідження

0,82

0,17

0,07

0,30

0,08

0,26

Інноваційні підприємства, кількість

3,13

1,90

0,88

0,92

1,60

1,78

Інноваційні підприємства: внутрішні та зовнішні розробки

1,19

0,72

0,27

0,19

0,57

0,65

Витрати на інновації підприємствами

0,40

0,35

0,08

0,24

0,11

0,26

Обсяг реалізації інноваційної продукції

0,99

0,71

0,13

0,32

0,41

0,56

Обсяг реалізації, нова для ринку

0,47

0,19

0,00

0,06

0,07

0,18

Обсяг реалізації, нова для підприємства

0,52

0,53

0,13

0,17

0,30

0,38

Нові технологічні процеси

0,11

0,03

0,01

0,00

0,02

0,04

Введена інноваційна продукція підприємствами

0,20

0,09

0,03

0,01

0,06

0,09
Таблиця 2

1
Україна
Республіка Крим
області
Вінницька
Волинська
Дніпропетровська
Донецька
Житомирська
Закарпатська
Запорізька
Івано-Франківська
Київська
Кіровоградська
Луганська
Львівська
Миколаївська
Одеська
Полтавська

2020/№2

Витрати на
дослідження,
млн грн

Витрати на
інновації підприємствами, млн грн

Об'єм реалізації
інновацій підприємствами, млн грн

Об'єм реалізації
інновацій підприємствами, нової
для ринку, млн грн

2
16 009
0

3
12 180
0

4
24 861
0

5
7 864
0

Об'єм реалізації
інновацій підприємствами, нової
для підприємств,
млн грн
6
16 997
0

49
18
1 910
16
30
71
1 215
41
377
98
32
410
314
292
78

366
85
688
725
124
20
4 214
146
664
164
16
417
252
225
106

513
0
1 144
1 088
184
610
4 166
564
1 748
1 328
47
1 243
0
786
750

282
0
225
31
55
0
1 309
1
1 210
164
21
475
0
33
285

231
0
919
1 058
129
610
2 857
563
538
1 164
27
768
0
753
465
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Закінчення табл. 2
1
Рівненська
Сумська
Тернопільська
Харківська
Херсонська
Хмельницька
Черкаська
Чернівецька
Чернігівська
міста
Київ
Севастополь

2
18
166
30
3 002
80
21
94
87
48
0
7 511
0

3
6
560
137
1 270
50
15
115
55
108
0
1 653
0

4
0
750
440
3 530
429
19
1 177
49
887
0
2 889
0

5
0
188
277
1 450
151
0
788
0
28
0
847
0

6
0
562
163
2 080
278
19
389
49
859
0
2 043
0

Таблиця 3

Україна
Республіка Крим
області
Вінницька
Волинська
Дніпропетровська
Донецька
Житомирська
Закарпатська
Запорізька
Івано-Франківська
Київська
Кіровоградська
Луганська
Львівська
Миколаївська
Одеська
Полтавська
Рівненська
Сумська
Тернопільська
Харківська
Херсонська
Хмельницька
Черкаська
Чернівецька
Чернігівська
міста
Київ
Севастополь

Населення,
млн осіб

Наукові
співробітники, од.

42.1
0.0

57 630
0

Кількість інноваційних підприємств, од.
777
0

1.6
1.0
3.2
4.2
1.2
1.3
1.7
1.4
1.8
0.9
2.2
2.5
1.1
2.4
1.4
1.2
1.1
1.0
2.7
1.0
1.3
1.2
0.9
1.0
0.0
3.0
0.0

447
265
5 216
158
244
314
1 295
492
1 098
353
168
3 862
1 073
1 818
763
232
888
293
9 528
472
295
449
569
265
0
27 073
0

25
14
71
23
19
12
36
28
54
26
5
44
14
25
30
8
25
20
119
14
11
29
9
15
0
101
0

2 002
0

Уведена
в експлуатацію
продукція, од.
3 843
0

14
8
134
44
16
17
82
20
135
50
41
49
14
46
20
29
56
18
179
39
5
25
3
36
0
922
0

157
10
186
202
31
27
305
55
363
129
120
355
26
82
142
24
452
85
562
111
18
66
37
39
0
259
0

Нові технологічні
процеси, од.

Таблиця 4

1
Україна
Республіка Крим
області
Вінницька
Волинська
Дніпропетровська
Донецька
Житомирська
Закарпатська
Запорізька
Івано-Франківська
Київська
Кіровоградська
Луганська
Львівська
Миколаївська
Одеська
Полтавська
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Інноваційні підприємства:
внутрішні розробки, од.

Інноваційні підприємства:
зовнішні розробки, од.

2
218
0

3
66
0

Інноваційні підприємства:
внутрішні та зовнішні розробки, од.
4
284
0

15
1
7
12
9
1
10
3
13
4
2
11
5
9
10

3
0
2
4
1
0
6
1
5
1
0
4
1
2
1

18
1
9
16
10
1
16
4
18
5
2
15
6
11
11
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Закінчення табл. 4
1

2
4
8
4
28
7
0
8
3
10
0
34
0

Рівненська
Сумська
Тернопільська
Харківська
Херсонська
Хмельницька
Черкаська
Чернівецька
Чернігівська
міста
Київ
Севастополь
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ПОЛОЖЕННЯ (СТАНДАРТИ) БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
Постановка проблеми. Бухгалтерський облік є соціально-економічною інституцією, що забезпечує розвиток економіки, зокрема: дотримання основних економічних принципів; вирішення проблем, породжених складністю та великим обсягом облікової інформації; забезпечення максимальної достовірності бухгалтерського обліку (правильність визначення складу
витрат, оподаткування бази при розрахунку різних видів податків тощо) та вміння використовувати різні облікові методи; прийняття рішень у наданні переваги
щодо першочерговості вкладення коштів у оновлення
обладнання чи у програмне забезпечення або у підготовку кадрів тощо.
Предметом бухгалтерського обліку є: правова
охорона власності при всіх її перетвореннях за час
господарського процесу; правова доказовість приросту
майна та правильності виконання зобов’язань; інформування зацікавлених осіб про процеси, що відбуваються з власністю в господарюючій структурі (управлінський облік) чи з господарюючою структурою (фінансовий облік). Означені проблеми бухгалтерського
обліку в Україні вирішуються шляхом державного регулювання, чому слугує нормативно-правова база, яка
має тенденції до постійних змін. Тому важливим для
достовірного ведення обліку є чітке дотримання їх вимог та постійне відстеження змін, що відбуваються.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Стан та
тенденції теперішнього розвитку бухгалтерського обліку залишаються актуальними як для поточного етапу
розвитку економіки, так і для її майбутніх перспектив.
Це є об’єктом досліджень наукової думки у сфері бухгалтерського обліку, що підтверджується працями
Ф. Бутинця, Н. Грабової, В. Жука, М. Кужельного,
А. Перова, А. Толкушкіна, В. Швеця та багатьох інших, які зробили значний внесок у розвиток сучасної
бухгалтерської науки та практики.
Метою статті є означення інструментів вирішення нагальних проблем бухгалтерського обліку (що
встановлюються державою): правової охорони власності при всіх її змінах, зокрема, приросту майна тощо;
інформування про процеси, що відбуваються із власністю з переведенням акцентів на якісність методів
оцінки зазначених процесів.
Виклад основного матеріалу
Закон України «Про бухгалтерський облік та
фінансову звітність в Україні» затверджено 16.07.99 р.
№ 596 — ХІV.
Фінансова звітність — це сукупність форм звітності, складених на основі даних бухгалтерського обліку, яка має інформацію про фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства за звітний період з метою одержання користувачами узагальненої інформації.
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З 1 січня 2000 р. в Україні введені в дію національні стандарти бухгалтерського обліку:
П(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» (НП(С)БО);
П(С)БО 2 «Баланс, Форма №1 «Звіт про фінансовий стан підприємства»;
П(С)БО 3 «Звіт про фінансові результати» Форма
№2;
П(С)БО 4 «Звіт про рух грошових коштів» Форма
№3;
П(С)БО 5 «Звіт про власний капітал» Форма №4;
П(С)БО 6 «Виправлення помилок і Зміни у фінансових звітах».
Господарська діяльність кожного підприємства
вимагає планування, управління і контролю. Щоб керувати підприємствами різних форм власності та всією
господарською діяльністю України, необхідно мати
дані про склад його засобів виробництва, грошових
коштів, розвиток окремих галузей (видів діяльності)
тощо. Усі ці дані можуть бути одержані тільки завдяки
веденню бухгалтерського обліку.
З плином часу, у процесі загального розвитку матеріально-технічної культури змінювалися і удосконалювалися також методи, техніка і форми бухгалтерського обліку. Від примітивних засобів до складання
сучасних комп’ютерних програм — такий шлях розвитку техніки бухгалтерського обліку.
У Відомостях Верховної Ради України 1999 р.
№ 40, ст. 365 до зазначеного закону публікувалися
зміни починаючи із 11.05.2000 р. (згідно із Законом
України № 1707 та 1707-1) та відповідно до наступних
Законів України: від 08.06.2000 р., від 22.06.2000 р., від
09.02.2006 р. та постійні зміни (по декілька разів на
рік) у наступні роки (2010-2018 рр.). У 2018 р. № 6-7,
с. 38, № 2545 — VІІІ (2545 - 19) від 18.09.2018 р., ВВР,
2018, № 4, ст. 354.
Цей Закон визначає правові засади регулювання,
організації ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні.
Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» складається із V розділів.
Розділ І. Загальні положення
Стаття 1 Визначення термінів
активи — це ресурси контрольовані підприємством у результаті минулих подій, використання яких,
як очікується, приведе до отримання економічних вигод у майбутньому;
бухгалтерський облік — це процес виявлення, реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання та передачі інформації про діяльність підприємства зовнішнім та внутрішнім користувачам для прийняття рішень;
внутрішньогосподарський (управлінський) облік —
це система збору, обробки та підготовки інформації
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про діяльність підприємства для внутрішніх користувачів у процесі управління підприємством;
господарська операція — це дія або подія яка викликає зміни у структурі активів та зобов’язань, власному капіталі підприємства;
зобов’язання — це заборгованість підприємства,
що виникла внаслідок минулих подій і погашення якої
в майбутньому, як очікується, приведе до зменшення
ресурсів підприємства, що втілюють у собі економічні
вигоди;
економічна вигода — це потенційна можливість
отримання підприємством грошових коштів від використання активів;
консолідована фінансова звітність — це фінансова
звітність підприємства, яка здійснює контроль підприємств як єдиної економічної одиниці;
національне положення (стандарт) бухгалтерського
обліку — це нормативно-правовий акт, яким визначаються принципи та методи ведення бухгалтерського
обліку і складання фінансової звітності;
облікова політика — це сукупність принципів, методів і процедур, що використовуються підприємством
для ведення бухгалтерського обліку, складання та подання фінансової звітності;
первинний документ — це документ, який містить
відомості про господарську діяльність;
фінансова звітність — це звітність, що містить інформацію про фінансовий стан та результати діяльності підприємства;
власний капітал — це різниця між активами і зобов’язаннями;
міжнародні стандарти фінансової звітності — це
стандарти, прийняті Радою з міжнародних стандартів
бухгалтерського обліку, документи, якими визначено
порядок складання фінансової звітності;
витрати — це зменшення економічних вигод у вигляді зменшення активів або збільшення зобов’язань,
що призводять до зменшення власного капіталу за рахунок його вилучення або розподілення;
доходи — це збільшення економічних вигод у вигляді збільшення активів або зменшення зобов’язань,
яке призводить до зростання власного капіталу (за винятком зростання капіталу за рахунок внесків власників);
власний капітал — це різниця між активами і зобов’язаннями підприємства.
Стаття 2. Сфера дії Закону.
Цей Закон поширюється на всіх юридичних осіб,
створених відповідно до законодавства України, незалежно віх їх організаційно-правових форм і форм
власності, на представництва іноземних суб’єктів господарської діяльності (підприємства), які зобов’язані
вести бухгалтерський облік та подавати фінансову
звітність, а також операції з виконання державного та
місцевих бюджетів і складання фінансової звітності
про виконання бюджетів з урахуванням бюджетного
законодавства.
Стаття 3. Мета бухгалтерського обліку та фінансової звітності.
1. Метою ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності є надання користувачам
для прийняття рішень повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан та результати діяльності підприємства.
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2. Бухгалтерський облік є обов’язковим видом
обліку, який ведеться підприємством. Фінансова, податкова, статистична та інші види звітності, що використовують грошовий вимірник, ґрунтуються на даних
бухгалтерського обліку.
3. Підприємства, які мають право ведення спрощеного обліку доходів і витрат та не зареєстровані
платниками податку на додану вартість можуть узагальнювати інформацію в регістрах бухгалтерського
обліку без застосування методу подвійного запису.
(Статтю 3 доповнено частиною третьою згідно із Законом № 2756 — VІ (2756 - 17) від 02.12.2010 р.).
Стаття 4. Принципи бухгалтерського обліку та фінансової звітності.
Бухгалтерський облік та фінансова звітність ґрунтуються на таких принципах:
— повне висвітлення;
— автономність;
— послідовність;
— безперервність;
— нарахування (доходи і витрати);
— превалювання сутності над формою — операції
обліковуються відповідно до їх сутності, а не лише виходячи з юридичної форми;
— єдиний грошовий вимірник;
— інших принципах, визначених міжнародними
стандартами або національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку.
Стаття 5. Валюта бухгалтерського обліку та фінансової звітності.
Підприємства ведуть бухгалтерський облік і складають фінансову звітність у грошовій одиниці України. На вимогу користувачів фінансова звітність може
бути додатково перерахована в іноземну валюту.
(Стаття 5 із змінами, внесеними згідно із Законом
№ 2164 — VІІІ (2164 - 19) від 05.10.2017 р.).
Розділ ІІ. Державне регулювання бухгалтерського
обліку та фінансової звітності (стаття 6).
Здійснюється з метою:
1. Створення єдиних правил ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності.
2. Регулювання питань методології бухгалтерського обліку та фінансової звітності.
(Частина друга статті 6 із змінами, внесеними
згідно із Законом № 5463 — VІ (5463 - 17)).
3. Порядок ведення бухгалтерського обліку та
складання фінансової звітності в банках встановлюється Національним банком України відповідно до
цього Закону та міжнародних стандартів фінансової
звітності.
(Частина третя статті 6 із змінами, внесеними
згідно із Законом № 3024 — VІ (3024 - 17) від
15.02.2011 р.).
(Частину четверту статті 6 виключено на підставі
Закону № 3614 — 17 від 07.07.2011 р.).
5. Порядок ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності за угодою про розподіл продукції, у тому числі валюти, ведеться відповідно до Закону України «Про угоди про розподіл продукції» (1039 - 13).
(Частина шоста статті на підставі Закону в редакції
Закону № 2164 — VІІІ (2164 - 19) від 05.10.2017 р.).
(Статтю 7 виключено на підставі Закону № 5463VІ (5463 від 10.20.2012 р.).
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Розділ ІІІ. Організація та ведення бухгалтерського
обліку.
Бухгалтерський облік на підприємстві ведеться
безперервно з дня реєстрації підприємства до його
ліквідації з дотриманням вимог закону.
У ІІІ-му розділі статті:
Стаття 8. Організація бухгалтерського обліку на
підприємстві.
Стаття 9. Первинні документи та регістри бухгалтерського обліку.
Стаття 10. Інформація активів і зобов’язань.
Розділ IV. Фінансова звітність.
Стаття 11. Загальні вимоги до фінансової звітності.
1. Фінансову звітність складати на підставі за даними бухгалтерського обліку.
2. Порядок та строки подання фінансової звітності та консолідованої — відповідно до Закону України «Про забезпечення прозорості у видобувних галузях» (2545 - 19).
3. Скорочена фінансова звітність — у складі балансу та фінансових результатів — для малих підприємств.
4. Склад та форми звіту для платежів підприємств
на користь держави, які здійснюють діяльність у видобувних галузях, установлюються відповідно до Закону
України «Про забезпечення прозорості у видобувних
галузях» (2545 - 19).
Пункти 5, 6, 7 — склад та форми фінансової та
консолідованої фінансової звітності, за міжнародними
стандартами. Звіт про управління подається разом із
фінансовою звітністю та консолідованою фінансовою
звітністю.
Стаття 12. Консолідована фінансова звітність.
1. Підприємства, що контролюють інші підприємства (материнські підприємства) крім фінансових
звітів про власні господарські операції, зобов’язані
складати та подавати консолідовану фінансову звітність відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності.
Підприємства, що контролюють інші підприємства (крім підприємств, що становлять суспільний інтерес), можуть не подавати консолідованої фінансової
звітності, якщо разом із контрольованими підприємствами їхні показники на дату складання річної фінансової звітності не перевищують двох із таких критеріїв:
— балансова вартість активів — до 4 млн євро:
— чистий дохід від реалізації продукції (товарів,
робіт, послуг) — до 8 млн євро;
— середня кількість працівників — до 50 осіб.
Стаття 12-1. Застосування міжнародних стандартів
при складанні фінансової звітності:
1. Якщо міжнародні стандарти викладені державною мовою та офіційно оприлюднені на вебсторінці
центрального органу виконавчої влади, що забезпечує
формування та реалізує державну політику у сфері бухгалтерського обліку.
2. Публічні акціонерні підприємства, які становлять суспільний інтерес, суб’єкти господарювання, які
здійснюють діяльність у видобувних галузях, які проводять господарську діяльність за видами, перелік
яких визначається Кабінетом Міністрів України.
3. Підприємства, крім тих, що зазначені в частині
другій цієї статті самостійно визначають доцільність
застосування міжнародних стандартів для складання
фінансової звітності.
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(Частина четверта статті 12 - 1 із змінами, внесеними згідно із Законом № 5463 — VІ - № 5463 -7 від
16.10.2012 р.).
4. Підприємства інформують у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику
у сфері статистики про складання ними фінансової та
консолідованої фінансової звітності за міжнародними
стандартами.
5. Підприємства, зазначені у частині другій цієї
статті, складають і подають фінансову звітність органам державної влади та іншим користувачам на їх вимогу, визначену цим Законом.
6. Підприємства, які відповідно до законодавства
складають фінансову звітність за міжнародними стандартами, зобов’язані забезпечити ведення бухгалтерського обліку відповідно до облікової політики за міжнародними стандартами після подання першої фінансової звітності або консолідованої фінансової звітності
за міжнародними стандартами (Закон № 2164 — VІІІ
(2164 - 9) від 05.10.2017 р.).
(Закон доповнено статтею 12 — 1 згідно із Законом № 332 — VІ (332 - 7) від 12.05.2011 р.).
Стаття 13. Звітний період.
1. Звітним періодом для складання фінансової
звітності є календарний період за результатами першого кварталу, першого півріччя, дев’яти місяців.
Відповідно до облікової політики, крім того, фінансова звітність підприємства може складатися за
інші періоди.
Для складання фінансової звітності про виконання бюджетів звітний період визначається Бюджетним кодексом України (2456 - 17).
2. Для новоствореного підприємства першим звітним періодом може бути менш як 12 місяців, але не
більш, як 15 місяців.
3. Для підприємств, які ліквідуються звітним періодом є період з початку звітного року до прийняття
рішення про його ліквідацію.
Стаття 14. Подання фінансової звітності та її оприлюднення.
1. Фінансову звітність підприємства зобов’язані
подавати органам, до сфери управління яких вони належать, трудовим колективам на їх вимогу, власникам
(замовникам) відповідно до установчих документів.
Відповідно до законодавства — органам державної
влади та іншим користувачам фінансової звітності.
2. Фінансова звітність підприємства не належить
до інформації з обмеженим доступом, крім випадків,
передбачених законом.
Підприємства зобов’язані надавати копії фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності
за запитом юридичних та фізичних осіб у порядку, передбаченому Законом України «Про доступ до публічної інформації» (2939 - 17).
3. Підприємства, що становлять публічний інтерес (крім великих підприємств, які не є елементами
цінних паперів), публічні акціонерні товариства,
суб’єкти природних монополій на загальнодержавному ринку та суб’єкти господарювання, які здійснюють діяльність у видобувних галузях, зобов’язані не
пізніше ніж до 30 квітня року, що настає за звітним
періодом, оприлюднювати річну фінансову звітність та
річну консолідовану фінансову звітність разом з аудиторським висновком на своїй веб-сторінці (у повному
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обсязі та в інший спосіб у випадках, визначених законодавством).
Великі підприємства, які не є елементами цінних
паперів, та середні підприємства зобов’язані не пізніше ніж до 1 червня року, що настає за звітним періодом, оприлюднювати річну фінансову звітність разом
з аудиторським висновком на своїй веб-сторінці (у
повному обсязі).
(Абзац другий частини третьої статті 14 набрав
чинності з 1 січня 2019 р., пункт 1 розділу ІІ Закону
№ 2164 — VІІІ (2164 - 19) від 05.10.2017 р.).
4. Головні розпорядники бюджетних коштів
оприлюднюють річну фінансову звітність не пізніше
ніж до 30 квітні року, що настає за звітним періодом,
шляхом розміщення на своїй веб-сторінці.
5. Ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс у разі ліквідації підприємства, відповідно до закону та публікує його протягом 45 днів після затвердження.
6. Якщо підприємства уже подали фінансову та
консолідовану фінансову звітність, то після аудиторської перевірки, можуть подавати уточнену фінансову
звітність та консолідовану фінансову звітність, з метою виправлення самостійно виправлених помилок
або інших причин.
(Стаття 14 із змінами, внесеними згідно із Законом № 3422 — ІV (3422 - 15) від 09.02.2006 р.
Стаття 15 Контроль за додержанням законодавства
про бухгалтерський облік та фінансову звітність.
В Україні контроль за додержанням законодавства про бухгалтерський облік та фінансову звітність
здійснюється відповідними органами в межах їх повноважень, передбачених законами.
Розділ V. Положення прикінцеві.
1. Закон про прикінцеві положення набрав чинності з 1 січня 2000 р. (Президент України Л. Кучма,
16 липня 1999 р. № 996 - ХІV).
Адміністративні штрафи, які можуть бути накладені відповідно до Законів України на керівників та
інших посадових осіб підприємств з допущеними методологічними помилками або арифметичними описками ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності, пов’язаними із введенням національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку,
застосовуються з 1 січня 2001 р.
2. Кабінету Міністрів України:
 підготувати та подати до Верховної Ради України пропозиції до внесення змін до Законів України,
що випливають з цього закону;
 привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим законом;
 забезпечити розроблення міністерствами та
іншими центральними органами виконавчої влади
нормативно-правових актів, передбачених цим законом, а також перегляд і скасування її нормативно-правових актів, що суперечать цьому закону.
ПОЛОЖЕННЯ (СТАНДАРТ) БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
1. НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЛОЖЕННЯ (СТАНДАРТ)
БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 1 «ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ». Затверджено
Наказом Міністерства фінансів України 07.02.2013 р.
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18. ПОЛОЖЕННЯ (СТАНДАРТ) БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 22 «ВПЛИВ ІНФЛЯЦІЇ». Затверджено Наказом Міністерства фінансів України
28.02.2002 р. № 269/657.

199

ТКАЧЕНКО Н. М.
19. ПОЛОЖЕННЯ (СТАНДАРТ) БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 23 «РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ
ЩОДО ПОВ’ЯЗАНИХ СТОРІН». Затверджено Наказом Міністерства фінансів України 18.06.2001 р.
№ 539/5730.
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фінансів України 03.11.2003 р. № 617 у редакції Наказу
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Висновки
Бухгалтерський облік є законодавчо визначеним
і регульованим централізовано, на єдиних засадах і
принципах подвійного запису відповідно до Національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку. Національні стандарти бухгалтерського обліку є основою існування бухгалтерського обліку:
1. План рахунків бухгалтерського обліку.
2. Спрощений План рахунків бухгалтерського обліку.
3. Положення про документоване забезпечення
записів у бухгалтерському обліку.
4. Подання фінансової звітності.
Пропозиції автора статті:
Положення (національні стандарти) бухгалтерського обліку рекомендується для вивчення та застосування студентам економічних спеціальностей навчальних закладів всіх рівнів акредитації, аспірантам та
викладачам вищих навчальних закладів, а також фахівцям з бухгалтерського обліку.
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Пропозиції щодо можливих змін до Угоди про асоціацію
між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом,
Європейським співтовариством з атомної енергії
і їхніми державами-членами, з іншої сторони
Вступ. Підписання політичної та економічної
частин Угоди про асоціацію між Україною та ЄС відбулося у 2014 році, з 1 січня 2016 року почала функціонувати зона вільної торгівлі з Євросоюзом, а 1 вересня 2017 року Угода набула чинності в повному обсязі. За період дії Угоди Україна отримала значні
зиски як в соціально-економічному, так і в політичному плані. Завдяки цій Угоді, Європейський Союз
відіграє провідну роль у консолідації міжнародної підтримки суверенітету і територіальної цілісності України в цей складний для неї період.
За даними МЗС, завдяки дії поглибленої і всеохоплюючої зони вільної торгівлі, започаткованої Угодою про асоціацію, ЄС став торговельним партнером
України №1 у світі. Наразі більш як 40% обсягу від
усієї української зовнішньої торгівлі припадає на Європейський Союз, з 2016 по 2019 рік український
експорт до ЄС зріс майже на 50%. З моменту підписання Угоди про асоціацію у 2014 році ЄС мобілізував
близько 15 млрд євро допомоги Україні на підтримку
реформ і макроекономічної стабільності. Після того,
як ЄС у 2017 році лібералізував візовий режим для українців, вони здійснили близько 50 млн подорожей до
держав-членів ЄС, понад 9 тис. українських студентів
та близько 4 тис. академічних працівників скористалися новими можливостями освітніх і наукових програм ЄС [1].
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За час дії Угоди відбувся суттєвий прогрес у розвитку відносин України з ЄС. У той же час мають
місце значні дисбаланси та невикористані можливості.
Так, на Україну припадає трохи більше 1% торговельного балансу ЄС, натомість частка Євросоюзу у зовнішній торгівлі України складає майже 42%. При
цьому товари з високою доданою вартістю — далеко не
основні у товарній групі українського експорту, а
від’ємне торговельне сальдо 2019 року склало понад
4 млрд дол. США. Україна прагне збільшити частку
своєї продукції на європейському ринку [2]. Незважаючи на співпрацю у багатьох сферах, Україна має безліч невирішених проблем, які могли б краще вирішуватися в рамках Угоди про асоціацію. Це стосується
інноваційного розвитку економіки України, більш
ефективного використання природних ресурсів та нагромаджених за роки індустріального розвитку відходів промислового виробництва, підвищення конкурентоспроможності вітчизняних товарів, ефективного
використання робочої сили та соціального захисту
працівників. Це говорить про необхідність оновлення
та модернізації змісту Угоди з метою більшого врахування інтересів України. Як відзначала віцепрем’єрка
з питань європейської та євроатлантичної інтеграції
Ольга Стефанішина, положення Угоди розроблялися
ще у 2010 році. А за десятиліття змінилися стандарти
і запити як у Європейському Союзі, так і в Україні.
Чи не найбільшою мірою це стосується торгівлі, яка
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потребує осучаснення підходів. Тому оновлення Угоди
про асоціацію, зокрема модернізація її торговельної
частини, — це необхідність та рушій поглиблення європейської інтеграції нашої країни [2].
Офіс віцепрем’єр-міністра з питань європейської
та євроатлантичної інтеграції анонсував початок діяльності влади і громадськості над оновленням Угоди,
яка передбачає консультації з бізнесом та іншими
стейкхолдерами щодо оновлення Угоди про асоціацію
України з ЄС. Україна і Європейський Союз вже цієї
осені обговорюватимуть політичні та юридичні аспекти оновлення Угоди про асоціацію з ЄС. У межах
таких консультацій фахівцями Інституту економіки
промисловості НАН України (ІЕП НАНУ) підготовлено низку пропозицій до оновлення змісту Угоди про
асоціацію з ЄС.
Виклад основного матеріалу. Нагадаємо, що Угода
про асоціацію України з ЄС являє собою великий і
складний документ, який охоплює практично усі
сфери життєдіяльності країни та її відносини з Європейським Союзом. Вона містить 8 розділів, 43 глави,
486 статей та має таку структуру [3]: Стаття 1. Цілі.
Розділ І. Загальні принципи (ст. 2-4).
Розділ II. Політичний діалог та реформи, політична асоціація, співробітництво та конвергенція у
сфері зовнішньої та безпекової політики (ст. 5-13).
Розділ III. Юстиція, свобода та безпека (ст. 1424)
Розділ IV. Торгівля і питання, пов’язані з торгівлею, який містить 15 глав і 312 статей (ст. 25 — 336).
Розділ V. Економічне та галузеве співробітництво, який містить 28 глав і 116 статей (ст. 337 —
452).
Розділ VI. Фінансове співробітництво та положення щодо боротьби із шахрайством (ст. 453 — 459).
Розділ VII. Інституційні, загальні та прикінцеві
положення (ст. 460 — 486).
Це говорить про те, що оновлення Угоди потребує зусиль багатьох фахівців різних сфер діяльності. В
рамках доручення Віцепрем`єр-міністерки з питань
європейської та євроатлантичної інтеграції щодо формування пропозицій до внесення змін до Угоди про
асоціацію України з ЄС, науковці ІЕП НАНУ надали
пропозиції щодо оновлення Угоди до окремих розділів
та глав у межах своїх компетенцій. Вони стосуються
такого.
Пропозиції до Глави 9 «Співробітництво у сфері науки та технологій» Розділу V «Економічне та галузеве
співробітництво»
В основі сучасного прогресивного соціально-економічного розвитку будь-якої країни лежать наука,
технології, інновації. Суттєве відставання України від
розвинених країн значною мірою обумовлено занепадом вітчизняного науково-дослідного сектору, який
сьогодні важко подолати без міжнародного співробітництва, використання здобутків, досвіду, інфраструктури, інструментів світової та європейської системи
наукових досліджень. Міжнародне співробітництво
сприяє розвитку наукових досліджень і розробок,
отриманню більш вагомих результатів та їх імплементації в реальний сектор економіки.
За роки незалежності в Україні було сформовано
нормативно-правові засади євроінтеграційного вектору розвитку України у науково-дослідній сфері. Він
забезпечується Угодою між Україною та Європейським співтовариством про наукове і технологічне
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співробітництво (2002 рік), Угодою між Україною і
Європейським Союзом про участь України у програмі
Європейського Союзу Горизонт 2020 — Рамкова програма з досліджень та інновацій (2014-2020) (2015 рік)
та положеннями глави 9 розділу V Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським
Союзом з іншої сторони (2015 рік).
За період дії Угоди про асоціацію між Україною
та ЄС та реалізації програми Горизонт 2020 співробітництво у науково-дослідній сфері розвивається. За
підсумками конкурсів (2014-2018 роки) для 100 українських організацій — учасників програми «Горизонт
Європейський дослідницький простір та Європейські програми науково-технічного співробітництва»
здійснено фінансування 114 проєктних пропозицій,
16 з яких координуються українськими організаціями
[4]. А за даними МОН, починаючи з 2014 року і до
кінця січня 2019 року українські учасники отримали
171 грант на суму 29,69 млн євро [5]. На сьогодні наукові установи України також взяли участь у виконанні 32 проєктів й співпрацювали з понад 30 країнами-учасницями в рамках програми «EUREKA» [6].
Однак, слід відзначити, що міжнародне співробітництво поки що не позначилося суттєво на розвитку науково-дослідної сфери України. Це обумовлено тим, що: по-перше, в цілому має місце низький
рівень активності і співпраці наукових установ України з аналогічними організаціями ЄС в науково-дослідній сфері, до багатьох європейських науково-дослідних програм Україна взагалі не залучена; по-друге,
поки що має місце низька результативність участі у
міжнародних конкурсах. Так, період з 2014 по 2018 рік
694 українські установи та організації подали на розгляд 1434 проєктні пропозиції, однак із усіх українських учасників конкурсів лише 14,4% отримали позитивний результат, а з усіх поданих проєктів було підтримано менше 8%; по-третє, спостерігається низька
залученість до участі у міжнародних дослідницьких
програмах наукових установ та вищих навчальних закладів України. Серед українських учасників, що
отримали 171 грант в рамках програми Горизонт 2020,
52,2% — це середні та малі підприємства, 22,6%— наукові установи, 17,4% — ЗВО.
Наведені дані вказують та те, що положення розділу про Співробітництво у сфері науки та технологій
Угоди про асоціацію між Україною та ЄС можуть бути
розширені й удосконалені з метою більшого та ефективнішого залучення наукових установ України до Європейського дослідницького простору. Це тим більш
актуально, що нині в ЄС активно формується нова
програма «Горизонт Європа» (Horizon Europe), яка є
найбільш амбітною програмою досліджень та інновацій ЄС. «Горизонт Європа» є важливою частиною реалізації оновленої «Європейської програми для досліджень та інновацій — шанс Європи формувати своє
майбутнє», яка спрямована на забезпечення глобальної конкурентоспроможності Європи. Процес стратегічного планування буде зосереджений, зокрема, на
глобальних викликах та європейському стовпі конкурентоспроможності — промисловості. Ідентифіковано
5 науково-дослідних та інноваційних місій Horizon
Europe: адаптація до зміни клімату, включаючи трансформацію суспільства; рак; кліматично нейтральні та
розумні міста; здоровий океан, моря, прибережні та
внутрішні води; здоров'я ґрунтів та харчування [7]. Для
українських дослідників важливо активно включитися
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до реалізації цієї програми та використати досвід, потужності та кошти ЄС для розвитку вітчизняної науково-дослідної сфери й інноваційної екосистеми.
Виходячи із вищезазначеного, зроблено такі пропозиції щодо удосконалення глави Угоди «Співробітництво у сфері науки та технологій».
1. Важливим є актуалізація мети і завдань співробітництва у відповідності до цілей і місій нової програми «Горизонт Європа».
2. Доцільним є відображення більш важливої ролі
співробітництва для України: сприяння активному залученню науково-дослідних установ України до Європейського дослідницького простору та утвердження їх
як вагомих суб’єктів Європейського дослідницького простору; сприяння модернізації системи організації та управління науковою сферою, підвищення результативності її діяльності.
3. Необхідно доповнити та конкретизувати шляхи
співробітництва у сфері науки і технологій. Це стосується як загальної політики у науковій сфері, так
і форм та програм співробітництва, які мають забезпечити його більшу активність і результативність, його
спрямованість на забезпечення інноваційного розвитку України.
Зміст даної глави Угоди не відображає суб’єктів
національної науково-дослідної системи, найважливішим суб’єктом якої є Національна академія наук України, яка здійснює вагомий внесок в розвиток фундаментальної науки і яка на сучасному етапі потребує
найбільшої підтримки для її модернізації та розвитку.
Тому доцільно даному підрозділі акцентувати увагу
саме на діяльності НАН України та посиленні її ролі в
співробітництві.
Виходячи з цих міркувань, пропонуються такі
зміни і доповнення до Глави 9 Розділу V Угоди про
асоціацію України з ЄС «Співробітництво у сфері науки та технологій» (відзначено кольором).
Глава 9
Співробітництво у сфері науки та технологій
Стаття 374
Сторони розвивають та посилюють наукове та
технологічне співробітництво з метою як наукового
розвитку як такого, так і зміцнення свого наукового
потенціалу для вирішення проблем адаптації і трансформації суспільства та національних економік у відповідності до сучасних глобальних викликів (економічна і політична нестабільність, деградація навколишнього середовища, зміна клімату). Сторони докладають зусиль для досягнення прогресу в набутті наукових та технологічних знань, важливих для забезпечення сталого економічного розвитку, шляхом розвитку дослідних потужностей та людського потенціалу. Накопичення та обмін науковою інформацією
сприяють підвищенню конкурентоспроможності Сторін шляхом розширення можливостей їх економіки
щодо набуття та використання знань для комерціалізації нових продуктів та послуг. Врешті-решт, Сторони
розвивають свій науковий потенціал з метою дотримання глобальної відповідальності та зобов’язань у таких сферах, як охорона здоров’я, захист навколишнього середовища, зокрема зміна клімату, та інші глобальні виклики.
Стаття 375
1. Співробітництво враховує діючі рамки співробітництва, встановлені Угодою про співробітництво у
сфері науки і технологій між Україною та Європей-
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ським Співтовариством, а також мету України до поступового наближення до політики та права ЄС у
сфері науки і технологій.
2. Співробітництво між Сторонами спрямовується на сприяння активному залученню України до
Європейського дослідницького простору та утвердження науково-дослідних установ України як вагомих суб’єктів Європейського дослідницького простору.
3. Таке співробітництво сприяє Україні у підтримці реформування і модернізації системи організації та управління науковою сферою в цілому та усією
мережею дослідних установ для забезпечення розвитку
їх потенціалу, розвитку конкурентного середовища
і підвищення результативності в сфері науки і технологій з метою сприяння розвитку конкурентоспроможної економіки та суспільства, яке базується на
знаннях.
Стаття 376
Співробітництво забезпечується, зокрема, шляхом:
a) обміну інформацією щодо політики Сторін у
сфері науки та технологій та узгодженням наукової політики України з науковою політикою ЄС;
b) участі у наступній Рамковій програмі ЄС з досліджень та інновацій «Горизонт Європа»;
c) спільної реалізації різноманітних наукових
програм (COST, EUREKA, EUROSTARS, COSME та
ін.) та дослідної діяльності;
c’) активної участі університетів, Національної та
галузевих академій наук України, їх установ та регіональних центрів у європейському науково-технічному
співробітництві шляхом участі в наукових проєктах,
багатосторонньої і двосторонньої співпраці з європейськими академіями, університетами та науковими
центрами;
d) спільного дослідження діяльності, спрямованої
на заохочення наукового прогресу, трансферу технологій та ноу-хау, комерціалізації науково-дослідних та
проєктно-конструкторських робіт і розвитку інноваційної діяльності;
d’) спільного використання і розвитку європейської дослідницької інфраструктури, інтегрування в
Європейську хмару відкритої науки, в тому числі шляхом створення представництв та філій;
e) навчання шляхом реалізації програм обміну
для дослідників та спеціалістів, участі у міжнародних
професійних об’єднаннях вчених;
f) організації спільних заходів щодо наукового та
технологічного розвитку;
g) вжиття заходів, спрямованих на розвиток
сприятливих умов для проведення досліджень та впровадження нових технологій, а також належного захисту інтелектуальної власності результатів досліджень;
h) активізації регіонального та іншого міжнародного співробітництва, зокрема в Чорноморському
контексті та в рамках багатосторонніх організацій, зокрема Організації Об’єднаних Націй з питань освіти,
науки і культури (ЮНЕСКО), Організації економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР), а також у
контексті багатосторонніх угод, наприклад Рамкової
конвенції ООН про зміну клімату 1992 року;
i) обміну досвідом у сфері управління науководослідними установами з метою розвитку та покращення їхніх спроможностей щодо здійснення та участі
у наукових дослідженнях.

203

АНТОНЮК В. П., ЛЯШЕНКО В. І., НОВІКОВА О. Ф. та ін.
Пропозиції до Глави 6 «Навколишнє середовище»
Розділу V «Економічне та галузеве співробітництво»
щодо інтеграції екологічної політики в сфери промислової та регіональної політики держави
Необхідність формування сучасної політики переробки промислових відходів та вирішення проблем
розвитку шахтарських територій є одним з актуальних
питань, що потребує нагального вирішення. У зв'язку
з реалізацією євроінтеграційної стратегії трансформація політики територіального розвитку має відбуватися
на основі імплементації основних принципів поводження з відходами, зокрема Директиви 2006/21/ЄС
про управління відходами видобувної промисловості,
в національне законодавство України, що прискорить
реалізацію підписаної з ЄС Угоди про асоціацію.
В шахтарських регіонах України в результаті інтенсивного розвитку гірничодобувної та переробної
промисловості, утворились місця скупчення промислових відходів – відвалів гірничодобувних підприємств, хвостосховищ збагачувальних фабрик, шлакозольних відвалів паливно-енергетичного комплексу,
сховищ металургійного шлаку. Вони являють собою
типові браунфілди (від англ. вrownfields — коричневі,
іржаві поля) — занедбані території колишнього промислового використання, які є джерелами забруднення підземних вод, землі та повітря, що негативно
впливає на громадське здоров’я. Досягнення цілей Директиви разом із ефективною політикою щодо ревіталізації браунфілдів буде сприяти вирішенню проблем
старопромислових, зокрема шахтарських, регіонів.
У розвинених країнах ревіталізація браунфілдів
стала головною проблемою, пов'язаною з використанням земель, а суворі закони про захист ґрунтів стимулювали процеси у вирішенні проблем занедбаних територій. В Україні упорядкуванню техногенних ландшафтів, занедбаних промислових будівель, що передбачає проведення системи заходів, спрямованих на їх
відновлення та підвищення продуктивності, природоохоронної, господарської та естетичної цінності природно-техногенних комплексів, на оптимальну реконструкцію і планування техногенних ландшафтів з урахуванням всіх потреб суспільства, перешкоджають, насамперед, такі чинники:
1. Відсутність чітких національних цілей та стандартів, відповідно до яких мають діяти державні та
приватні суб’єкти у сфері ревіталізації занедбаних територій.
2. Відсутність заходів з ревіталізації занедбаних
об’єктів у стратегіях розвитку територій.
3. Невирішеність питання отримання майнових
прав щодо об’єктів колишнього промислового використання, зокрема питання відносин власності на відходи, які виникають в результаті державної реєстрації
та взяття на облік об’єктів скупчення відходів.
4. Невизначеність інструментів фінансування та
стимулювання процесів відновлення браунфілдів.
5. Відсутність єдиного реєстру занедбаних промислових територій, які мають бути ревіталізовані.
6. Нестача досвіду з реалізації проєктів відновлення об’єктів, які є значно забрудненими, мають непривабливе з комерційної точки зору місце розташування і неактивний ринок нерухомості (знаходяться у
депресивних містах та районах).
7. Відсутність технологій ревіталізації відходів
промислового виробництва.
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З метою формування сучасної політики переробки
промислових відходів та вирішення проблем розвитку
старопромислових територій в рамках реалізації підписаної з ЄС Угоди про асоціацію доцільно розвивати та
поглиблювати співробітництво у сфері ревіталізації
покинутих та занедбаних промислових об’єктів шляхом:
a) обміну знаннями та найкращими практиками
щодо політики поводження з промисловими відходами;
b) обміну знаннями та найкращими практиками
розвитку шахтарських територій з метою сприяння
економічному добробуту громад;
c) наукового співробітництва у сфері поводження
з промисловими відходами на інноваційних засадах,
зокрема, принципах циркулярної економіки, формування ефективної політики розвитку старопромислових територій завдяки участі установ Національної
академії наук України у відповідних напрямах Рамкової програми ЄС з досліджень та інновацій «Горизонт
Європа»;
d) обміну інформацією стосовно заходів, яких
вживають Сторони з метою прискорення процесу ревіталізації поствидобувних територій;
e) поширення знань, обміну найкращими практиками шляхом проведення навчальних та інформаційних заходів за всіма етапами реалізації проєктів ревіталізації поствидобувних територій;
f) розширення можливості участі України у програмах технічної та фінансової допомоги в рамках програм сталого розвитку Європейського Союзу.
Пропозиції до Ст. 17 «Поводження з працівниками»
Розділу ІІІ «Юстиція, свобода та безпека» щодо інтеграції України в цифровий ринок ЄС
Європейський Союз проводить інтенсивну діяльність з розвитку єдиного цифрового ринку. Але в Угоді
про асоціацію ці питання не знайшли необхідного
відображення. Між тим зростає актуальність домовленостей та врегулювання питань цифрового ринку, які
стосуються інтересів України.
У 2013-2017 роках Україна посіла перше місце в
Європі та четверте місце у світі за обсягом фінансових
потоків і кількістю завдань, що виконуються на цифрових платформах [8]. Практика випередила домовленості, передбачені Угодою про асоціацію України та
ЄС. Все гостріше постає питання правових та інституційних регламентацій в національному законодавстві
України, які розкривають особливості використання
праці ІТ фахівців України європейськими роботодавцями з врахуванням національних інтересів. Одночасно доцільно ввести зміни та доповнення до Угоди
про асоціацію України та ЄС щодо інтеграції України
в цифровий ринок ЄС.
В Угоді доцільно визначити положення, які захищають права українських ІТ фахівців, що працюють
на роботодавців в Європі, а робоче місце знаходиться
в Україні щодо соціального страхування, оплати праці,
відпочинку, тощо. Гостро стоїть питання оподаткування цих осіб, яке не має правової регламентації.
Висновки. Проведене дослідження показало, що
завдяки реалізації Угоди про асоціацію України та ЄС
Україна отримала додаткові можливості виходу вітчизняних підприємств на європейські ринки, збільшення обсягу зовнішньої торгівлі, спільної участі у реалізації різноманітних наукових та економічних про-
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АНТОНЮК В. П., ЛЯШЕНКО В. І., НОВІКОВА О. Ф. та ін.
єктів, обміну знаннями, студентами і науковцями. Все
це сприяє сталому соціально-економічному розвитку
України та інтеграції в Європейське співтовариство. В
той же час положення Угоди потребують оновлення у
відповідності до нових завдань і викликів, які стоять
як перед Україною, так і ЄС. Фахівці Інституту економіки промисловості НАН України обґрунтували низку
пропозицій до нової редакції Угоди, які стосуються
співробітництва у науково-дослідній сфері, вирішення
проблем навколишнього середовища та підвищення
рівня соціального захисту працівників в умовах формування європейського ринку праці та цифровізації.
Надані пропозиції забезпечуватимуть відстоювання інтересів України в процесі міжнародного співробітництва.
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Зауваження та пропозиції
Інституту економіки промисловості НАН України
до проєкту Порядку присудження наукових ступенів
1. До Порядку присудження наукових ступенів
(далі — Порядок) необхідно надати обґрунтування доцільності прийняття цього документу.
2. Необхідно також додати глосарій ключових
слів, що використані у проєкті, а саме: доктор філософії, кандидат наук, доктор наук, вчена рада закладу
(установи), разова рада, спеціалізована вчена рада (постійно діюча рада), наукова установа, близькі особи,
компетентний вчений, технічний секретар (краще —
вчений секретар як це зараз), додаток до диплома
європейського зразка та ін.
3. Посилення загальних вимог до організації захисту, щодо наукових результатів, дуже змінена організаційна форма представлення дисертацій, неупорядкованість контролю та низька якість перевірки на плагіат, звуження можливостей вибору опонентів тощо
при низькій оплаті праці науковців відіграють роль демотиватора до наукової праці взагалі, залучення молоді до творчої діяльності, нагромадження в країні
людського капіталу. Будуть і далі посилюватися у суспільстві настрої щодо непрестижності науки та наукової праці.
4. За змістом проєкту простежується більше освітня сфера. Наукова сфера не представлена як суб’єкт
наукових досліджень взагалі. Тому виникає необхідність розробки окремого положення про підготовку
дисертацій, проведення наукових досліджень або доповнення цього Порядку відповідним розділом. Не
завадило б у проєкті підкреслити провідну роль НАН
України у підготовці науковців, формуванні спецрад,
експертизі дисертацій.

206

Проєкт Порядку передбачає лише «…набуття особою теоретичних знань та компетентностей, достатніх…» та визначає дисертацію як «спеціально підготовлений рукопис» і зовсім не вимагає продукування
наукового продукту в протилежність п. 9 діючого Положення («Дисертація на здобуття наукового ступеня
є кваліфікаційною науковою працею, виконаною особисто здобувачем у вигляді спеціально підготовленого
рукопису або опублікованої монографії»).
5. Вимоги до дисертацій не зорієнтовані на сприяння розв’язанню національних проблем. Зарубіжних
видавців більш цікавлять глобальні проблеми, а українські науковці повинні підкорятись цим вимогам,
щоб мати для захисту публікації у міжнародних фахових виданнях, віднесених до визначених квартилів.
6. Монопольну роль у всіх процесах, процедурах,
дозвільних заходах, оцінюванні, обліку тощо займає
Національне агентство із забезпечення якості вищої
освіти. Назва цієї структури вказує на коло її діяльності. Поза межами залишаються самоорганізація, ефективність, продукування, результативність та впровадження наукових досягнень. Строки проходження
етапів підготовки до захисту, оформлення документів
для закладів (установ) занижені, а для Національного
агентства — завищені. НА занадто деталізує кроки проведення процедури захисту, оформлення документації,
свого контролю.
Виникає і питання доцільності впровадження
процедури акредитації разових спецрад, створюваних
постійно діючими спеціалізованими радами, що вже
акредитовані (п. 20), а також «підтвердження відповідності профілю постійно діючої ради … та відповідності
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ВИШНЕВСЬКИЙ В. П., ЗАЛОЗНОВА Ю. С., БРЮХОВЕЦЬКА Н. Ю. та ін.
рецензентів» (п. 26), що окрім бюрократичної процедури тягне невиправдане фінансове навантаження
(п. 58) на установу (особливо, що фінансуються з
бюджету).
Виконання Національним агентством контролю у
наведені Порядком терміни та здійснення дозволів
може призвести до збільшення штату працівників,
щоб не порушувати строки надання послуг. Окрім
того, визначена у статуті Національного агентства
низка прав без обов’язків та відповідальності створюють умови для корупційних діянь.
7. У розділі Порядку, присвяченому підготовці до
захисту дисертації на здобуття ступеня доктора філософії (п. 15), детально описуються варіанти обставин
за умов відмови наукового керівника дати здобувачеві
позитивний відгук. Зміст цього абзацу може провокувати конфлікти. Його доцільно виключити або
спростити.
8. Ускладнення процесу проходження дисертації
доктора філософії через додаткове представлення наукових досягнень на фаховому семінарі є штучною,
невиправданою перешкодою для доходження здобувача до захисту.
9. Доцільно чітко визначити процедуру публічного захисту дисертації за форс-мажорних обставин,
пов’язаних з пандемією, карантинними обмеженнями
тощо (п. 35).
10. Чітко визначити, чи дипломи є державної
форми, чи це дипломи закладів, установ, де відбувався
захист дисертацій. Логічно було б запропонувати
єдину типову форму диплома для всіх (п. 4).
11. Звернути увагу на те, чи є логічним, коли ступінь доктора філософії присуджується у технічних науках, медичних, ветеринарних науках, мистецтві, математиці і т.ін. та обґрунтувати відповідні рішення.
12. Визначитись, чи викладені положення проєкту стосуються закладів (установ) недержавної форми
власності, спільних установ та закладів і т.п.
13. Виділити вимоги до публікацій роздільно відносно гуманітарних та технічних наук (п. 9, 13).
14. Обсяги дисертацій вимірювати не у знаках, а
у сторінках, або у друкованих аркушах (п. 10, 12).
15. П. 14. У викладеній редакції виникнуть проблеми при допуску до захисту дисертацій пошукувачами, які працюють на виробництві, а не є на посаді
наукового або науково-педагогічного працівника закладу (установи).
16. Доцільно було б конкретизувати положення
«Заклад (установа) за потреби можуть встановити додаткові вимоги до публікацій, які розкривають основний зміст наукового дослідження» (п. 13).
17. Вказати, який науковий ступінь мусять мати
опоненти та рецензенти при захисті дисертації доктора
філософії та доктора наук.
18. Відкрите голосування щодо присудження наукового ступеня буде призводити до необ’єктивності
оцінок за різних причин (колективне засудження,
страх покарання тощо). Тому «відкрите голосування»
доцільно замінити на «голосування таємне».
Логічно було б запропонувати єдину типову
форму диплома для всіх.
19. Необхідно конкретизувати, чим вимірюється
персональна відповідальність членів спеціалізованої

вченої ради за необґрунтованість прийняття рішень,
низький рівень фахової експертизи та невимогливість
(п. 48).
20. Захист відбувається українською або англійською мовою (п. 3, п. 4) або мовами ООН.
21. П. 45. Навіщо екземпляр дисертації, що передається до Національної бібліотеки України імені
В.І. Вернадського, повинні підписувати усі члени
спецради, які брали участь у захисті і підтримали присудження наукового ступеня.
22. Не є обґрунтованим положення про фінансування процедури захисту дисертацій, особливо у
бюджетних закладах (установах), які не мають адресних коштів на витрати, пов’язані із захистом дисертацій. Це питання треба конкретизувати і вирішити
(п. 58).
23. Особливої уваги потребують наведені у Порядку вимоги до здобувачів наукового ступеня щодо
публікацій. Запропонована система не передбачає збалансованість оплати праці та витрат на оплату видання. Наслідок — зростання соціальної нерівності у
можливостях до здобуття наукового ступеня і фактичне
знецінення наукової сторони публікацій.
Недоцільно приймати запропоновані вимоги до
дисертацій у вигляді наукових статей для здобувачів
ступеня доктора філософії:
«… не менше трьох наукових статей одноосібного
авторства, опублікованих у міжнародних рецензованих
виданнях віднесених до першого-третього квартилів
(Q1-Q3) відповідно до класифікації SCImago Journal
and Country Rank або Journal Citation Reports, у яких
розкрито основні наукові результати, отримані здобувачем ступеня доктора філософії за темою його дисертації і до яких додається вступний і заключний
розділи, що обґрунтовують цілісність змісту цих статей
та новизну викладених наукових положень»,
а також ступеня доктора наук:
«Сукупність статей на здобуття ступеня доктора
наук передбачає не менше 10 наукових публікацій, що
містять основні результати наукового дослідження
автора, у виданнях, що входять до першого (Q1) та
другого (Q2) квартилів за галуззю знань, що відповідає
темі наукового досягнення, відповідно до класифікації
SCImago Journal and Country Rank або Journal Citation
Reports».
По-перше, тому, що SCImago Journal and Country
Rank включає в себе журнали і наукові показники
країн, розроблені на основі бази даних Scopus® від
видавничої компанії Elsevier B.V., яка має недобру репутацію серед науковців. Як відзначалось у впливовій
британській газеті The Guardian 1:
«Within scholarly communications, Elsevier has
perhaps the single worst reputation. With profit margins
around 37%, larger than Apple and big oil companies,
Elsevier dominate the publishing landscape by selling
research back to the same institutes that carried out the
work» /«У рамках наукових комунікацій Elsevier має,
мабуть, найгіршу репутацію. З прибутковістю приблизно на 37% більшою ніж Apple та великі нафтові
компанії, Elsevier домінує над видавничою сферою,
продаючи дослідження тим же інститутам, що виконали цю роботу»/,

1
Tennant J. Elsevier are corrupting open science in Europe
(2018). Available at: https://www.theguardian.com/science/

political-science/2018/jun/29/elsevier-are-corrupting-openscience-in-europe (Accessed: 28 July 2020).
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і далі:
«… many EU member states are currently turning
against Elsevier due to its anti-open business practices, high
and ever-increasing prices, and dangerously powerful size
as a commercial publisher» / «… у даний час багато
країн-членів ЄС відвертаються від Elsevier через його
бізнесову практику, засновану на неприйнятті відкритості, високі і постійно зростаючі ціни та небезпечно
потужний розмір комерційного видавця»/.
Недоцільно рейтинги від такої організації, діяльність якої побудована на комерційних принципах, використовувати при формуванні офіційних вимог до
здобувачів наукових ступенів в Україні. Теж саме
можна віднести і до Journal Citation Reports, який є
інтелектуальною
власністю
комерційної
фірми
Clarivate Analytics.
Взагалі, що стосується наукометрії як методу оцінювання наукових результатів, то вона не є загальноприйнятною у світі і викликає істотні застереження
щодо використання. Одним з найбільш відомих документів, який піддає критиці систему оцінювання публікацій на основі «фактору впливу» (Impact Factor), на
базі якого у тому числі визначається попадання видавництва в той чи інший квартиль, є Декларація про
оцінку досліджень (The Declaration on Research
Assessment — DORA). Декларація була прийнята ще
майже 8 років тому (16 грудня 2012 р.) вченими-біологами на з’їзді у Сан-Франциско і стала всесвітньою
ініціативою з вдосконалення способів оцінки результатів наукових досліджень, яка охоплює всі наукові
дисципліни та всі основні зацікавлені сторони, включаючи фонди, видавців, професійні товариства вчених, установи та окремих дослідників (на 29.07.2020 р.
її підписали 1984 науково-дослідницьких організації
та 16218 науковців)1. Як відмічається в Декларації
Impact Factor журналу часто використовується як основний параметр, за допомогою якого можна порівнювати наукові результати окремих дослідників та установ. Початково цей показник був створений видавництвом Thomson Reuters2, як інструмент, який допомагає бібліотекарам визначати журнали для закупівлі
науковою бібліотекою в тих сферах знань, які є фаховим інтересом для установ, в яких бібліотеки функціонують. Тобто цей показник розроблено зовсім не
як міра наукової якості досліджень в публікаціях та
наукової вагомості журналів. Але потім він став інструментом у просуванні комерційних інтересів у
сфері оцінювання наукових видань та окремих публікацій. З огляду на це, критично важливо зрозуміти, що
«фактор впливу» журналу як інструмент оцінки досліджень містить ряд документованих недоліків. До таких недоліків відносяться: 1) розподіл цитат в журналах є сильно перекошений у бік власно того журналу,
в якому публікується стаття; 2) характеристика «фактору впливу» журналу є специфічними для конкретної

1

URL: https://sfdora.org/signers/.
Зараз публікується незалежною американською
компанією Clarivate Analytics, яка в 2016 р. відбрунькувалась від Thomson Reuters; компанія керує базами даних,
інформаційними системами та колекціями даних з інтелектуальної власності, фінансується на основі підписки
до її послуг.
3
Lutz Bornmann works as a sociologist of science at the
Division for Science and Innovation Studies in the Administrative Headquarters of the Max Planck Society in Munich
(Germany). His research interests include research evaluation,
peer review, bibliometrics, and altmetrics. He is member of
the editorial board of Journal of Informetrics (Elsevier), PLOS
2

208

області знань: це індекс, складений з декількох дуже
різноманітних типів статей, включаючи публікації
первинних досліджень та оглядів; 3) редакційна політика журналу може маніпулювати чи впливати на
«фактори впливу» журналу; 4) дані, що використовуються для обчислення «фактору впливу» журналу, не
є ні прозорими, ні відкритими для громадськості.
Лутц Борнманн (Lutz Bornmann) з Товариства
Макса Планка у Мюнхені (Німеччина), знаний в
Європі фахівець у сфері бібліометрії та наукометрії
(має 373 публікації з відповідної тематики, які цитувалися 8371 раз, є членом редакційних колегій декількох
наукових журналів; Clarivate Analytics відносить його
до списку найбільш популярних дослідників у світі
протягом останніх десяти років3). Л. Борнманн у співавторстві з Джуліаном Маревскі (Julian N. Marewski) із
Університету Лозанни (Швейцарія) у квітні 2018 р.
опублікували статтю під промовистою назвою «Опіум
в науці та суспільстві: цифри». Автори взагалі вважають, що діюча система оцінки досліджень, яка заснована на статистичній обробці даних з наукометричних
баз, — це наркотик для науки і суспільства, та закликають повернутися до здорового глузду в оцінюванні
результатів наукових досліджень (до речі, цю статтю
було би корисним перевести та опублікувати в «Бюлетені ВАК України» і журналі «Науковий світ»)4.
По-друге, тому, що в Україні за напрямом «Економіка, економетрика і фінанси» наразі тільки 4 журнали входять до бази Scimago Journal & Country Rank,
у тому числі жодний з них — до квартилів Q1 і Q2, а
за напрямами «Міжнародний бізнес, менеджмент,
інновації, інформаційні системи і бухгалтерський облік» тільки 5 журналів оцінюються цим рейтингом
і також не входять до квартилів Q1 і Q2 5. Отже, виконуючи вимоги проєкту Порядку, результати досліджень потрібно буде публікувати виключно у зарубіжних виданнях з квартилів Q1 і Q2, для яких проблеми економіки України зазвичай не є актуальними.
Тому опублікуватись там реально, як правило, тільки
за гроші (для журналів з квартилів Q2 і Q1 — від $1000
і вище). А це вже не наука, а змагання гаманців.
По-третє, тому, що перевагу потрібно віддавати
вітчизняним виданням і рейтингам, а не іноземним
платформам, які сьогодні є, а завтра можуть зникнути.
В Україні створено свою класифікацію журналів (Порядок формування Переліку наукових фахових видань
України, наказ МОН України від 15.01.2018 р. № 32),
яка уже включає вимоги щодо врахування наукометричних баз Scopus та Web of Science. Якщо це потрібно, ці вимоги можна змінювати і доповнювати.
Але у національному Порядку присудження наукових
ступенів потрібно посилатись перш за все на національні, а не іноземні видання і рейтинги, тим більше
з сумнівною репутацією.

ONE, and Scientometrics (Springer) as well as advisory editorial board member of EMBO Reports (Nature Publishing
group). URL: https://www.researchgate.net/profile/Lutz_
Bornmann Clarivate (URL: http://highlycited.com) lists him
among the most-highly cited researchers worldwide over the
last ten years (since the first release of this service in 2014).
4
Marewski, Julian N. & Bornmann, Lutz (2018). Opium
in science and society: Numbers // Preprint April 2018. URL:
https: //www.researchgate.net/publication/324860564_Opium
_in_science_and_society_Numbers.
5
URL: https://www.scimagojr.com/journalrank.php?ar
ea =2000&country=UA&year=2019.
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У цьому зв’язку пропонуються такі зміни до проєкту Порядку:
П. 8., абз. 3
— або не менше трьох наукових статей одно— або не менше трьох наукових статей одноосібного авторства, опублікованих у міжнародних осібного авторства, опублікованих у наукових фахорецензованих виданнях, віднесених до першого-тре- вих виданнях України, віднесених до категорії "А", у
тього квартилів (Q1-Q3) відповідно до класифікації яких розкрито основні наукові результати, отримані
SCImago Journal and Country Rank або Journal здобувачем ступеня доктора філософії за темою його
Citation Reports, у яких розкрито основні наукові ре- дисертації і до яких додається вступний і заключний
зультати, отримані здобувачем ступеня доктора фі- розділи, що обґрунтовують цілісність змісту цих сталософії за темою його дисертації і до яких додається тей та новизну викладених наукових положень.
вступний і заключний розділи, що обґрунтовують цілісність змісту цих статей та новизну викладених наукових положень.
П. 9, абз. 5
Наукова публікація у виданні, віднесеному до
першого-третього квартилів (Q1-Q3) відповідно до
класифікації SCImago Journal and Country Rank або
Journal Citation Reports, прирівнюється до двох публікацій.
П. 12, абз. 4
Сукупність статей на здобуття ступеня доктора
наук передбачає не менше 10 наукових публікацій,
що містять основні результати наукового дослідження автора, у виданнях, що входять до першого (Q1)
та другого (Q2) квартилів за галуззю знань, що відповідає темі наукового досягнення, відповідно до
класифікації SCImago Journal and Country Rank або
Journal Citation Reports.
П. 13, абз. 9
Наукова публікація у виданні, віднесеному до
першого і другого квартилів (Q1 і Q2) відповідно до
класифікації SCImago Journal and Country Rank або
Journal Citation Reports, прирівнюється до трьох
публікацій, у виданні, віднесеному до третього
квартиля (Q3) — до двох публікацій.
24. Процес підготовки фахівців вищої наукової
кваліфікації виходить далеко за межі повноважень
і компетенції НАЗЯВО як органу з забезпечення якості вищої освіти. Тому необхідним є повернення до
системи Вищої атестаційної комісії (ВАК) як контролюючого органу при Кабінеті Міністрів України, яка
себе виправдала протягом багатьох років, водночас з
розширенням прав, обов’язків і відповідальності за-

Вилучити.

Сукупність статей на здобуття ступеня доктора
наук передбачає не менше 10 наукових публікацій,
що містять основні результати наукового дослідження автора, у наукових фахових виданнях України, віднесених до категорії "А", за галуззю знань, що відповідає темі наукового досягнення.

Вилучити.

кладів вищої освіти і наукових установ за підготовку
наукових кадрів — докторів філософії та докторів наук
(забезпечення роботи аспірантури і докторантури,
створення спеціалізованих вчених рад, організація їх
роботи з проведення захисту дисертацій тощо).
25. Бажано підкреслити роль МОН України та
НАН України у науково-методичному забезпеченні та
координації робіт, які мають стати основою дисертаційних досліджень, їх експертизи та координації.
Стаття надійшла до редакції 06.08.2020
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«На злобу дня!»
Як поінформовані селяни, власники землі про її облік та порядок
продажу в умовах об’єднаних територіальних громад?
У фахових виданнях та суспільних ЗМІ автори цієї статті за темою організації ринку землі підготували та опублікували цілий ряд статей. У попередніх публікаціях було висвітлено, негативний
досвід приватизації промислових суб’єктів. За умовами приватизації передбачалося збереження спеціалізації, робочих місць та інше, тим часом національна економіка отримала горсточку ненаситних олігархів, які не розвинувши промислових галузей, перетворили колективні надбання, в багатьох
випадках, у власну вотчину.
На даний час в умовах недостатньої поінформованості сільських власників землі робиться
спроба в аграрній сфері повторити це саме. Перетворити землю, Великий Дар Божий в інструментарій збагачення. Чи не наступаємо черговий раз на одні і ті ж граблі.
У статті автори застерігають від розвитку окремих негативних моментів організації цього
процесу, в умовах добровільно об’єднаних територіальних громад, який сьогодні поспішно відбувається здебільш волюнтаристсько-провокаційними методами, ігноруючи принципи поінформованості власників землі, та організацією всеобучу в умовах добровільно об’єднаних територіальних громад.
Мета отримання швидкого прибутку від реалізації землі, ленінськими словами, «чревато» перетворенням сільського населення у рабів, а маститих «покупців» у їх експлуататорів. Ми такі експерименти вже переживали … Знущання над людьми та землею завжди в історії України були причинами кровавих наслідків…
Про це та інші актуальні питання йдеться у дискусійній статті, яка у багатьох випадках має
не лише пізнавальний, а і виховний характер.
У статті використано основні положення статей: Андрушків Б. М., Кирич Н. Б., Ульянчен=
ко Ю. О., Тарасюк Г. М. ін. Земля як стратегічний продукт, об’єкт оренди та можливий еквівалент
обміну в умовах застосування інноваційно — логістичних підходів може посилити економічні позиції
України в ЄС. Науковий вісник ЖДТУ. 2013. №3 / 4; Андрушків Б. М., Тарасюк Г. М., Ульянченко Ю. О. ін. Економічні проблеми використання в Україні землі як стратегічного продукту. Державне
будівництво. 2015. — № 1, Інтернет ресурс; та ін.
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Постановка проблеми, її різнохарактерність та актуальність. Як показало вивчення стану поінформованості сільського населення (домінуючого власника земельних ресурсів, які становлять 4/5 від загальної
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площі сільськогосподарських угідь. Це один із найвищих показників у світі. Забезпеченість одного мешканця країни ріллею перевищує світовий і європейський показники майже у 2,5 раза) про організацію

ВІСНИК ЕКОНОМІЧНОЇ НАУКИ УКРАЇНИ

АНДРУШКІВ Б. М., КИРИЧ Н. Б., ТАРАСЮК Г. М.
ринку землі, алгоритм процесу її купівлі — продажу,
юридично — правові колізії, економічні, екологічні,
техніко-технологічні експертизи, які можуть виникати
на ринку, не кажучи про земельний кадастр, знаходиться на дуже низькому рівні, що у майбутньому
представлятиме широкі можливості для зловживань.
Літературний відступ. Під час опитування селян з
теми продажу землі, на запитання чи підтримуєте ідею
прийняття Закону України «Про продаж землі…», селяни відповідали: Ми і без Закону це можемо робити.
Закон потрібен лише великим бандитам, шулерам, і олігархам, щоб узаконити безсовісний земельний грабіж селянина.
Це підтверджує, що село та власники землі на даний час не цілком поінформовані про землеустрій, алгоритм продажу землі. Не всі знають, що таке кадастр
тощо. Крім цього, отримати такі знання в умовах села,
де не приходять газети, де не працює Інтернет, де не
мають і не вміють користуватися комп’ютером, надзвичайно важко, а також важко оцінювати ситуацію на
місцях, виявляти проблеми та приймати управлінські
рішення. Необхідно відзначити, що комплексна реалізація адміністративно-територіальної реформи, створення добровільно об’єднаних територіальних громад
не передбачають реалізацію заходів з цієї проблематики. Від того спостерігається пасивність сільського
населення, при обговоренні цього актуального питання. Тим часом державна влада України вирішила
реалізувати цей проєкт, та, не вивчивши думки фермерів-селян, орендаторів та власників паїв і на кінець
науковців, рішуче приступила до його реалізації.
Соціологічний анонс. Як показало опитування, за
діями олігархату, забрати землю у селянина не потрібно
багато зусиль, достатньо на регіональному рівні не дати
засобів і вигідних позик та кредитів для їх придбання;
ігнорувати створення страхових можливостей та інших
умов для її обробітку. Тим самим підтвердити, що селянин не може ефективно її використовувати; без толкових роз’яснень населенню (умов та особливостей проведення заходу) розпочати адміністративно-територіальну реформу та формування об’єднань територіальних
громад, у яких заховати чи загубити всі кінці, всіх процесів; на рівні держави безконтрольно набрати за кордоном розмаїтих кредитів, позик, безнадійних інвестицій
та на стільки, щоб їх обсяги створили передумови, при
яких не залишиться іншого шляху як розраховуватися ресурсами, в т.ч. і землею.
Якщо селянин і надалі буде впиратися продажу
землі, є ще такий ефективний важіль як податки. Вони
і повинні його «переконати» у продажі своєї годувальниці. Такі прикрі висновки систематизовано за результатами опитування.
Без сумніву, такі «аргументи» посилюють актуальність, своєчасність проблематики та, враховуючи
незадовільний стан інформаційного забезпечення селян, учасників ринку землі, ментальність українців,
посттоталітарні моменти, потребують вироблення особливих принципів та підходів у його реалізації. Нами
не вперше піднімається це питання. Справа в тому, що
наша держава за своїми ресурсними можливостями
(маємо на увазі такий ресурс як земля — чорноземгумус) потенційно може стати найбагатшою державою
світу, бо володіє третиною цього найціннішого ресурсу планети. Справедливе та ефективне використання землі як найбільш гуманного, невичерпного,
екологічно чистого, відновлювального ресурсу та на-
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уково обґрунтоване ведення сільського господарства
за повно-цикловою системою: вирощування сільгосппродукції — переробка сировини — реалізація, впровадження інноваційно-логістичних підходів, можуть
зробити українців найбагатшими у світі!
В умовах вступу нашої держави асоційованим
членом Європейського Союзу, залучення внутрішніх
та зовнішніх інвестицій, земельний чинник може
стати важелем пожвавлення соціально-економічних
відносини, стабільності економіки, благополуччя
українського народу.
Справді, власників землі (які живуть у селі, куди
на даний час газети не доходять, Інтернет як і
комп’ютер недоступні) цікавлять питання не лише політичні, а і сугубо організаційного характеру серед
яких:
Які документи потрібні власнику для купівлі-продажу
землі чи земельної ділянки?
Що таке паспорти та реєстраційні номери облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер); звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки; документи, що підтверджують право власності
на земельну ділянку, а саме — свідоцтво про право
власності на земельну ділянку, витяг з Державного
реєстру речових прав на нерухоме майно, державний
акт; витяг з Державного земельного кадастру, її кадастровий номер, оскільки його наявність є обов’язковою умовою для укладення договору купівлі-продажу.
Якщо кадастровий номер відсутній, необхідно
звернутися до державного кадастрового реєстратора в
Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП) за
місцем розташування земельної ділянки, або замовити
витяг онлайн через публічну кадастрову карту України
і т.п.
Довідково: Када́стр (фр. Cadastre; рос. кадастр;
англ. cadastre; нім. Kataster, Grundbuch n, Flurbuch n) —
упорядкована геоінформаційна система про правове, природне, господарське, економічне та просторове положення об'єктів, що підлягають обліку в системі відповідного рівня управління. Кадастри є різновидом інформаційних систем, які повинні використовуватися в процесі здійснення державного управління. Кадастровому
обліку може підлягати інформація про стан різних
об'єктів. Серед них можна назвати: кадастри природних
ресурсів (земельний, водний, лісовий, рослинний, тваринний та інші), містобудівний кадастр, кадастр нерухомості, екологічні кадастри (кадастри відходів, кадастри
небезпечних відходів, кадастр лавин, кадастр антропогенних викидів та абсорбції парникових газів та інші)
[Інтернет ресурс].
Як відомо, до Державного земельного кадастру
вносяться відомості про кадастрове зонування земель
в межах території України.
Довідково: Земе́льний када́стр — система обліку
кількості та якості земель, яка призначена для забезпечення державних органів влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, організацій, установ і громадян вірогідними й необхідними відомостями про природний, господарський стан і правовий режим земель із метою організації раціонального використання та охорони
земель, регулювання земельних відносин, землеустрою,
обґрунтування розмірів плати за землю.
Кожному бажаючому продати чи придбати землю
необхідно підготувати перелік документів, які потрібні
для отримання витягу з Державного земельного кадастру (ДЗК) (п. 166 Постанова КМУ № 1051 від
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17.10.2012 р.): заяву; документ, що підтверджує оплату
послуг з надання витягу з Державного земельного; документ, який підтверджує повноваження діяти від
імені заявника (у разі подання заяви уповноваженою
заявником особою).
Для присвоєння кадастрового номера необхідно
звернутися до землевпорядної організації, яка має в
штаті інженерів землевпорядників (це може бути державна і недержавна організація — на вибір), для проведення робіт з формування обмінного файлу. Обмінний файл формується на підставі технічної документації з землеустрою по встановленню (відновленню)
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості).
Землевпорядна організація передає до відділу
Держгеокадастру заяву власника земельної ділянки
про присвоєння кадастрового номера. До заяви додаються технічна документація із землеустрою та в
електронному вигляді обмінний файл (XML).
Як результат, учасник ринку отримає витяг із державного земельного кадастру із зазначенням кадастрового номеру земельної ділянки.
Власне ці та інші обставини підтверджують актуальність та своєчасність розгляду у даній статті проблематики та здійснення аналізу стану інформаційного забезпечення селян, майбутніх учасників ринку
землі в умовах адміністративно-територіальної реформи та добровільного об’єднання територіальних
громад.
Аналіз досліджень та публікацій з теми поінформованості учасників ринку землі. Дослідженням проблем
землеустрою, різних аспектів регулювання земельних
відносин та особливостей інформаційного забезпечення селян, майбутніх учасників ринку землі в умовах об’єднання територіальних громад займалися як
зарубіжні, так і вітчизняні вчені, серед яких: Б. Андрушків, Г. Бистров, П. Гайдуцький, А. Даниленко,
Г. Квітка, Н. Кирич, М. Латинін, Т. Лозинс, Т. Мостенська, І. Новаковська, В. Олійник, Л. Самойленко,
П. Саблук, В. Іванишин, Н. Іщенко, Г. Тарасюк,
Ю. Ульянченко, М. Федоров, Г. Черевко, В. Шиян,
В. Юрчишин та ін. [1-17].
Тим часом, розкриття проблем інформаційного
забезпечення селян, учасників ринку землі, політичних, економічних та соціогуманітарних особливостей
його в умовах добровільного об’єднання територіальних громад, адміністративно-територіальної реформи
у посттоталітарних державах залишилися за полем
зору зарубіжних та вітчизняних науковців. Практично
не відбувається розгляд проблем забезпечення поінформованості селян, учасників ринку землі про особливості формування ринку землі як чинника та ресурсу забезпечення стабільності функціонування не
лише переробних підприємств, а і господарської та фінансової стабільності об’єднань територіальних громад, функціонування національної економіки загалом
і на цій основі досягнення стабільного розвитку суспільства. Власне це обумовлює необхідність формування мети статті.
Основною метою статті визначено дослідження,
соціологічними методами, стану інформаційного забезпечення селян — потенційних учасників ринку
землі. Виявлення економічних проблем використання
в Україні землі як стратегічного продукту. Розкриття,
власне, політичних, економічних, інформаційних та
соціогуманітарних особливостей організації ринку
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землі в умовах добровільно об’єднаних територіальних
громад України тощо.
Виклад основного матеріалу. Первинний аналіз
стану інформаційного забезпечення селян — учасників
ринку землі в умовах добровільних об’єднань територіальних громад, використання в різних державах найважливіших ресурсів як чинників благополуччя та стабільності економік показує різні результати. Наприклад, в Об’єднаних Арабських Еміратах таким ресурсним чинником виступає нафта. Не лише у Єгипті, а й
арабському світі загалом найважливішим чинником
функціонування економіки теж є нафта. В Китаї розвивається промислове виробництво та сільське господарство на зрошувальних землях. У США — промислове виробництво, бізнес та ін. В Росії крім нафти,
суттєвий вплив на економічні відносини відігравав
і відіграє ліс як деревний ресурс [4].
Цікавим в цьому відношенні є Єгипет, більша частина якого розташована на околиці стародавньої Африканської пустельної платформи. До 1970-х років
найважливішою статтею експорту Єгипту була бавовна, потім лідерство перейшло до нафти, яка зберігає
провідну роль у національному експорті. У 1992 році
частка нафти в експорті становила 51%. Більшість оброблюваної землі в Єгипті знаходиться в долині Нілу.
Родючі алювіальні ґрунти разом з тривалою інсоляцією (освітлення сонячним промінням) створюють винятково сприятливі умови для вирощування різноманітних сільськогосподарських культур. Розміри традиційних селянських господарств невеликі. Приблизно
дві третини всіх сільськогосподарських угідь становлять господарства по 2 га кожне. Як правило, земля
належить селянину, який її обробляє. Багато господарств здаються в оренду, і орендар розраховується з
власником або грошима, або в натуральній формі —
частиною врожаю. Реформування сільськогосподарського сектору економіки почалося в 1986 році.
У 1995 році державою контролювалися лише ціни на
бавовну і цукрову тростину. Єгипет найбільш конкурентоспроможний у виробництві таких культур, як томати, пшениця, бавовна, рис, картопля, кукурудза, бобові, цукровий буряк і фрукти. Рівень самозабезпечення пшеницею до 1995 року зріс до 50%.
Об’єднані Арабські Емірати, більшу частину території яких теж займають солончаки та піщані пустелі, на заході розташовані піщані і кам'янисті пустелі,
на сході і північному сході — гори Хаджар. Велика частина території ОАЕ являє собою пустельну рівнину.
На сході вона переходить в кам'янисте плато (вис. до
1127 м), на півдні зливається з піщаною пустелею Руб-ель-Халі, а на заході переходить в кам'янисту пустелю Ель-Джафура. Сільське господарство становить
незначний відсоток ВВП країни. З моменту виникнення єдиної держави уряд заохочує розвиток цієї галузі. Головна культура — пальма, культивується в основному в оазисах і на узбережжі. Вирощуються фініки й овочі. Докладаються зусилля для самозабезпечення країни зерном, але цьому перешкоджає нестача
прісної води. Інтенсивний розвиток землеробства
призвів до виснаження підземних водних ресурсів і засолення ґрунтів — кілька ферм були змушені припинити своє існування. З 1979 по 1985 рік виробництво
сільськогосподарської продукції зросло в шість разів.
Але і на початку 1990-х років ОАЕ змушені були імпортувати близько 70% продовольства [13].
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У сільському господарстві Північної Африки провідним є землеробство, яке залежить від штучного зрошення. Так, у Лівії будують «велику штучну ріку» —
водовід приблизно 1200 км, яким підземні води Сахари буде спрямовано у прибережну зону. Оброблювані площі займають 18,2 млн га — менше 5% території
регіону. Аграрні відносини охоплюють різноманітні
традиційні та сучасні форми землеробства й землекористування. Для особистого споживання вирощують
звичайні продовольчі культури, особливо зернові, з
використанням традиційних знарядь праці (мотика,
плуг без відвалу). Значно поширені земельна оренда,
найм безземельних і малоземельних селян-фелахів та
батраків. Більшість посівних площ зайнято зерновими
культурами: тверда та м'яка пшениця, кукурудза, ячмінь, рис, сорго й просо. Вирощують також бобові та
цукрову тростину.
Однією з провідних сільськогосподарських культур східних територій регіону є бавовник (вирощують
цінні довговолокнисті його сорти). За виробництвом
бавовни Єгипет посідає 1 місце в Африці (0,5 млн т),
а за зборами високоякісної довговолокнистих сортів —
1 місце у світі.
У пустельних оазисах культивують фінікову пальму (найвищі врожаї збирають в Алжирі та Лівії). Мавританія й Судан спеціалізуються на вирощуванні арахісу.
В Китаї, як і в сусідній Індії, найбільші в світі
розміри штучно зрошуваних земель — 50-60 млн га. У
Східному Китаї зараз за рахунок цього чинника годується 1,2 млрд людей, а одні й ті ж землі використовуються вже упродовж 2500 років і не виснажуються
[13].
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Вартість виробленої продукції зараз на 1/3 перевищує показник США і є найбільшою в світі. В США
один зайнятий обробляє 70 га землі, в Китаї — лише
0,3 га. В США один зайнятий годує ще 100 чоловік
свого населення і країна є найбільшим у світі експортером сільськогосподарської продукції. В Китаї один
зайнятий годує лише 3,5 чоловіка й експорт продукції
є мінімальним.
В Україні, залишається перспективним для держави (інерційно) у промисловій сфері є розвиток машинобудівної, авіабудівної галузі тощо. Тим часом забуваємо про такий гігантський аграрний ресурс як
чорнозем (гумус), який на відміну від всіх інших природних ресурсів формується тисячами і мільйонами
років, є не лише життєзабезпечуючим, а й відтворюваним, перспективним, екологічним, пріоритетним,
стратегічним, гуманітарним і ще можна назвати багато
показників у користь цього унікального ресурсу. Він
дає підстави для розповсюдження серед власників
землі інформації про функціонування потужного агропромислового комплексу промисловості у алгоритмі
реалізації інноваційно-логістичного ланцюга, організації ефективного використання земельних ресурсів в
умовах формування ринку землі (див. рис. 1), визначення пріоритетів та напрямів його розвитку на етапах
вирощування сільськогосподарської продукції, переробки сільгоспсировини, реалізації готової продукції,
що змінює підхід до формування ціни землі та участі
в цьому процесі власника землі — селянина тощо
(рис. 1).
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Рис. 1. Алгоритм реалізації інноваційно-логістичного ланцюга організації ефективного використання
земельних ресурсів в умовах ринку землі добровільно об’єднаних територіальних громад (ОТГ)
Примітка: рівень адміністративно-територіальних громад.

Довідково: За повідомленнями Світової Вікіпедії,
більша частина території України розташована у західній частині Східноєвропейської рівнини, які займають
95% території України. Завдяки теплому клімату, гарному рельєфу (близько 60% сільськогосподарських угідь є
рівнинними, а ще 35% мають кут нахилу в діапазоні між
1° та 3°) та наявності великих площ чорнозему (третина світових запасів), в Україні надзвичайно сприят-
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ливі умови для сільськогосподарського виробництва. Сільськогосподарські угіддя займають приблизно 60% всієї
території України. Територія України поділена на три
природно-кліматичні зони: Полісся, Лісостеп, Степ.
Найбільш родючими ґрунтами не тільки в Україні,
а й у світі є чорноземні. Гумусний шар в них може досягати 120 см! Про їхню родючість колись казали: «Земля
така добра, що посадиш оглоблю, то виросте тарантас»
[4].
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Землі, які використовуються людиною для її потреб, утворюють земельні ресурси (земельний фонд України (рис. 2). Вони використовуються у сільському і лісовому господарстві, на них зводяться житлові будівлі

й промислові об’єкти, прокладаються транспортні
шляхи. Частина земель покрита природними і штучними
водоймами, які також використовуються у господарських цілях.

Сільськогосподарські землі
(41489,3 тис.га)
Ліси та інші лісовкриті площі
(9365,46 тис.га)
Забудовані землі (3602,1
тис.га)
Інші (3421,9 тис.га)
Води (2401,4 тис.га)

Рис. 2. Структура земельного фонду України станом на 1 січня 2018 року [14]
Отже, враховуючи пострадянський досвід та специфіку політичного, соціально-економічного розвитку
нашої держави, вивчивши громадську думку, можна
зробити висновки, що для вироблення на цьому досвіді відповідних якісних рекомендацій, передусім доцільно глибоко, в першу чергу, вивчити стан інформаційного забезпечення селян, — учасників ринку землі,
провести соціологічні дослідження сфери земельних
відносин, використавши вирішення подібних проблем
за кордоном, в тому числі у ближньому зарубіжжі. За
участі науковців та з використанням ЗМІ, організувати
всеобуч сільського населення та власників землі з правового забезпечення процесів приватизації. Окрім
того, Уряд повинен ввести систему та посилити контроль в організації земельних (орендних) відносин на
сучасному етапі і тим самим підтвердити спроможність держави не допустити зловживань у прийдешньому ринку землі як це мало місце в промисловій
приватизації. Розробити ідеологічну концепцію розвитку держави, на цій основі посилити ідеологічне та
морально-гуманітарне виховання громадян України. З
метою створення зацікавленості в успішному розвитку
вітчизняних фермерських господарств та аграрників
загалом виробити систему їх фінансово-кредитної підтримки, створити у державі сприятливий інвестиційний клімат, передбачити наскрізну кримінальну відповідальність за зловживання у цій сфері життєдіяльності.
Для організації ринку землі та забезпечення
ефективного використання земельного ресурсу в Україні як чинника підйому благополуччя населення необхідно провести ряд соціально-економічних, законодавчо-правових, адміністративно-організаційних заходів та реформ. Наприклад, законодавчо забезпечити
функції землі, за аналогією грошей, які є не лише засобом платежу, ціною товару, а й еквівалентом обміну
тощо.
Наявність, власне, земельних ресурсів, їх якість,
та ефективне використання можуть і повинні визначати твердість національної валюти, надійність відносин, авторитет держави, забезпеченість і незалежність
від державного бюрократичного апарату та інших політичних чинників громадян нашої держави. Земельний чинник може виступити важелем підняття з колін
селянина як генофонду України.
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Надзвичайно важливу роль на першому етапі
може відіграти гуманізація кінцевих результатів сільського господарства та агропромислового виробництва загалом і зокрема законодавчого закріплення
за власником виробництва екологічно чистої, вирощеної на органічних добривах, конкурентоздатної харчової продукції.
На Міжнародному семінарі: «Органічні продукти
харчування. Сучасні тенденції виробництва і маркетингу», (Львів, 31 березня 2004 року) розглядалася актуальна проблематика сертифікації органічного сільського господарства в Україні: сучасний стан, перспективи, стратегія на майбутнє. З доповіддю виступив Віктор Вовк, к.ф.-м.н., директор Програми євроінтеграції та сталого розвитку Інституту громадянського суспільства, консультант з питань сталого розвитку комітетів Верховної Ради України, у якій він
здійснив огляд світових тенденцій розвитку органічного сільського господарства та запропонував (з врахуванням світового досвіду) під «органічним (екологічним) сільським господарством» розуміти агровиробничу практику, яка:
— не використовує синтетичних хімікатів (добрив, пестицидів, антибіотиків, тощо);
— здійснює мінімальну оранку ґрунту;
— не застосовує генетично модифікованих організмів (ГМО) та охоплює різні сфери — не лише рослинництво, а й тваринництво, птахівництво, й т.д., без
яких не можливе виготовлення повноцінного органічного добрив [13].
Що таке органічне сільське господарство? В умовах
ринку землі, її власник повинен знати що органічне
сільське господарство за своєю суттю є багатофункціональною агроекологічною моделлю виробництва.
Від цього залежить її вартість і базується не лише на
менеджменті (плануванні й управлінні) агроекосистем. З метою підвищення продуктивності виробництва
та якості продукції максимально використовуються
біологічні чинники збільшення природної родючості
ґрунтів, агроекологічні методи боротьби із шкідниками і хворобами, а також переваги біорізноманіття,
зокрема місцевих та унікальних видів, сортів, порід
тощо.
У ширшому контексті, так зване, органічне сільське господарство — це практична реалізація в сфері
аграрного виробництва загальної концепції «сталого,
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гермінативного (екологічно і соціально збалансованого) розвитку», що задовольняє харчові та промислові потреби сьогодення з урахуванням екологічних
чинників. Його суспільні блага включають, зокрема:
— незалежність від промислових хімікатів, зменшення енергоємності агровиробництва, суттєве зниження виробничих витрат і залежності від зовнішнього
фінансування;
— екологічні переваги — мінімізація негативного
впливу на довкілля через запобігання деградації земель
(ерозії, підвищеної кислотності, засоленості), збереження та відновлення їхньої природної родючості;
припинення забруднення водних басейнів і підземних
вод, очищення джерел питної води від токсичних хімікатів, зменшення викидів в атмосферу парникових
газів та зв’язування вуглецю;
— збереження біорізноманіття та генетичного
банку рослин і тварин, відмова від домінування монокультур, утримання тварин у наближеному до природного середовищі;
— розвиток місцевих, національних та міжнародних ринків органічної продукції, сприяння справедливій міжнародній торгівлі;
— збільшення кількості робочих місць у сільській
місцевості, нові перспективи для малих фермерських
господарств та сільських громад, зокрема у викоріненні злиднів;
— підвищення самостійності та відповідальності
аграрних виробників у процесі прийняття управлінських рішень, сприяння інноваційним сільськогосподарським дослідженням, підвищення ролі місцевих
знань та ініціатив;
— здорові, екологічно чисті та повноцінні продукти харчування [13].
Органічне сільське господарство — як практична
реалізація в сфері аграрного виробництва загальної
концепції «сталого, гермінативного (екологічно і соціально збалансованого) розвитку», що задовольняє
харчові та промислові потреби сьогодення з урахуванням екологічних чинників повинно бути законодавчо
закріплено при формуванні нормативної бази ринку
землі.
На нашу думку вислів «ведення органічного сільського господарства» не цілком коректно відображає
суть справи. За нашим переконанням вислів: «вирощування екологічно чистої продукції з використанням
органічних добрив» є більш точним. Враховуючи використання попередніх термінів у відносинах з зарубіжними партнерами, ми і надалі, тимчасово, у цій
статті будемо його використовувати.
Світова практика екологічно чистого аграрного
виробництва в умовах ринку землі вимагає інвестицій
та впровадження прогресивних технологій. На сьогодні під органічне сільське господарство в світі виділяються великі площі земель: в Європі — 5,1 млн га,
Північній Америці — 1,5 млн га, Латинській Америці — 4,7 млн га, а в Австралії — цілих 10,6 млн га. В
Європі частка земель, переведених на органічне землеробство, значно зросла за останні роки, чому сприяла започаткована в 1993 році спільна політика ЄС
щодо підтримки фермерів у перші роки після переходу
від звичайного до органічного агровиробництва: середній показник у країнах ЄС досяг близько 4%, в Австрії та Італії він сягнув 8%, а в Швеції, яка є європейським лідером, — майже 12%. У Швейцарії частка
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таких земель також є однією з найбільших — понад
10% [3].
Ситуація на світових ринках продовольства свідчить про зростаючу зацікавленість споживачів у здоровому та повноцінному харчуванні разом з безпосереднім внеском у збереження природного довкілля. В
багатьох країнах світу, передусім у США та ЄС, вже
діють ринки органічної сільськогосподарської продукції та харчових продуктів, а також створена й успішно
функціонує відповідна інфраструктура сертифікації,
маркетингу і реалізації. Мотивація споживачів продукції вирощеної на органічних екологічно чистих добривах поєднує такі вимоги та очікування:
— здорове та екологічно безпечне харчування;
— вищі смакові якості;
— збереження природного середовища в процесі
виробництва;
— не містить у собі генетично модифікованих організмів;
— зв’язок з виробником — місцевий чи регіональний, або навіть прямий;
— висока якість продуктів та їхня свіжість.
Соціологічні методи дослідження (опитування)
показали, така мотивація зумовлює готовність частини
споживачів платити додаткову плату (10-50% від звичайної ціни) за органічні продукти харчування й попит
на них у світі швидко зростає.
Нині в світі майже сформувалися повноцінні
ринки продукції вирощеної на органічних, екологічно
чистих добривах, у таких сегментах, як овочі та фрукти, дитяче харчування, сільськогосподарська сировина
для переробки (передусім зерна) та молочні продукти,
а тому темпи зростання в них дещо сповільнилися.
Подальше зростання ринків органічної продукції відкриває можливості для виходу на них нових виробників. Так, ЄС і Швейцарія є імпортерами, в тому числі
зі Східної Європи, зерна, насіння олійних культур,
овочів і фруктів та яловичини, вирощених за органічною системою. Водночас для убезпечення від нестабільності та експортних ризиків на цих нових ринках
дуже важливим є також розвиток внутрішнього ринку
органічних продуктів харчування.
Регіони як і об’єднані територіальні громади мають великий потенціал для виробництва, так званої,
органічної сільськогосподарської продукції та її реалізації шляхом експорту, а також у середньостроковій
перспективі для її постачання на внутрішній ринок.
Водночас органічне сільське господарство сприятиме
вирішенню низки актуальних проблем, які існують в
аграрному виробництві України та її сільських районах. Обстеження на початку незалежності засвідчили,
що загалом до 90% орної землі в Україні зазнали різного ступеня деградації, яка призводить до скорочення її продуктивності: близько 35,8% земель еродовані, 25,6% мають підвищену кислотність, 9,7% засолені й солонцюваті, а 8,9% перезволожені та заболочені. З іншого боку, внаслідок економічної кризи, зокрема через брак обігових коштів, за останні роки
значно зменшилось використання мінеральних добрив, пестицидів та інших хімікатів, а отже, призупинилася втрата природної родючості ґрунтів. На сьогодні існують значні площі екологічно чистих чорноземів, які можуть бути переведені на органічне землеробство протягом відносно короткого перехідного періоду.
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Самі принципи органічного сільського господарства давно відомі в Україні завдяки розвитку концепції
«біологічного землеробства», що забезпечує науковофаховий потенціал, здатний швидко засвоїти міжнародні спеціальні стандарти, в тому числі адаптувати їх
до української специфіки та реалізувати їх на практиці.
В Україні вже існує категорія людей (до 5% населення), передусім у великих містах, які мають зазначену мотивацію до споживання органічних продуктів
і готові платити за них вищу ціну. Ця група споживачів
створює початкову нішу для органічної продукції в
Україні, а отже, для формування внутрішнього ринку
такої продукції.
За умови належного впровадження сучасних агроекологічних технологій подальшому розвитку внутрішнього ринку в Україні в середньостроковій перспективі сприятиме зростання конкурентоздатності
органічної продукції, яке відбуватиметься шляхом:
— поступового зростання природної продуктивності органічного аграрного виробництва;
— суттєвого зниження виробничих витрат — відмови від застосування дорогих хімікатів та зменшення
енергоємності виробництва, зокрема мінімізації потреб у пальному;
— підвищення самодостатності та скорочення залежності виробників від невигідних умов зовнішнього
фінансування — банківських кредитів тощо і виплат з
них.
Нарешті, як ми відмічали, досвід розвитку органічного сільського господарства у світі свідчить про
створення додаткових робочих місць у сільській місцевості й нових перспектив для розвитку малих фермерських господарств і життєздатності сільських громад та інші соціальні переваги, які є надзвичайно актуальними для об’єднаних територіальних громад України.
В умовах добровільного об’єднання територіальних громад теж існує не лише певний інтерес до розвитку екологічно чистого сільського господарства, яке
нині знаходиться лише у початковій формі, а і реальні
можливості. В цьому контексті надійна система інспекції та сертифікації органічної продукції є стратегічно
важливим чинником як для її експорту з України вже
в найближчому майбутньому, так і для розвитку внутрішнього ринку такої продукції, який є реальним у середньостроковій перспективі. Створення ж української системи сертифікації, яка буде визнаною на національному та міжнародному рівнях, суттєво сприяло
б широкому впровадженню органічного аграрного виробництва в Україні.
Водночас, ринком землі диктуються об’єктивні
інформаційні, інституційно-правові, фінансово-економічні та соціально-психологічні проблеми, політичні та морально-етичні моменти які створюють перешкоди та вимагають їх вирішення, серед яких:
— відсутність законодавчої бази, зокрема базового закону щодо органічного сільського господарства
та сертифікації органічної продукції;
— необхідність створення інституційної інфраструктури, передусім сертифікаційних установ, асоціацій виробників органічної продукції та відповідної
торгівельної мережі; потреба в інтеграції в існуючі
міжнародні структури для полегшення доступу на
зовнішні ринки; брак інформаційно-консультаційного
забезпечення та компетентних дорадчих служб;
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— відсутність державної підтримки на період переходу до органічного агровиробництва; можливі фінансові втрати під час конверсії та зміни кон’юнктури
ринку; додаткові витрати на технічне переобладнання;
— необхідність зміни стереотипів; брак екологічного мислення та освіти; інноваційна пасивність
управлінських структур; високий рівень бідності населення.
Для визначення та реалізації наступних кроків
доцільним буде сформувати широке партнерство, яке
єднатиме інтереси та потреби різних зацікавлених сторін в Україні, а також залучить до активної співпраці:
— сільськогосподарських виробників, зокрема
фермерські господарства та їхні асоціації;
— державні та регіональні органи влади і управління;
— приватні консультаційні компанії та сертифікаційні установи;
— організації споживачів;
— наукові установи та громадські організації.
Розвиток органічного сільського господарства та
створення відповідної системи сертифікації в Україні
потребуватиме кваліфікованих спеціалістів, ефективних інститутів та сучасної законодавчої бази, яка враховуватиме світові та європейські тенденції. В цьому
контексті доцільним та дуже корисним може стати використання багатого досвіду й інструментарію, які Україна може запозичити у Міжнародної федерації органічного сільського господарства IFOAM, Європейського Союзу, а також у країн-лідерів, зокрема Швейцарії.
Поінформованість власника землі у сфері ціноутворення. Особливою місією організації ринку землі є визначення її ціни, основних її функцій та чинників, що
на неї впливають.
У ринковій економіці всі відносини між і людьми
опосередковуються товарно-грошовими формами, все
практично є об’єктом купівлі-продажу і має свою ціну.
З допомогою цін виражаються різні показники і вимірюються економічні величини: обсяги виробництва,
обігу і споживання, основні й оборотні фонди та інші
ресурси. Отже, в першу чергу, ціни — це форма вираження економічних (майнових) відносин людей в умовах товарної економіки, тобто категорія суспільна. Подруге, ціна на конкретний товар, може бути вищою
або нижчою, тобто може коливатися. Але ці коливання не є довільними, вони відбуваються навколо
внутрішньої субстанції ціни, якою є вартість товару.
Тому ціна, як категорія кількісна, це грошове вираження вартості товару.
Проблема ціноутворення, визначення факторів,
що формують ціну, впливають на її рівень — одна з
центральних проблем економічної теорії. Це знайшло
своє відображення у багаточисельності теорій, присвячених вартості і цінам, в т.ч. і в сільському господарстві. Вартість — це втілена в товари праця. Причому
праця не кожного індивідуального приватного виробника, а суспільно необхідна. Тобто праця, яка відображає середні умови виробництва даного виду товару, на
даному етапі розвитку суспільства, в даних конкретних
умовах. Затрачена на виробництво товару чи послуги
праця сама в собі виразитися не може, тому що в загальному виразі — це затрати фізичної, розумової та
нервової енергії людини, яку вона витрачає, виробляючи блага. Тому формою виразу вартості виступає мінова вартість, тобто певна кількісна пропорція, в якій
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один товар обмінюється на інший [6]. Вартість лежить
в основі будь-якого обміну, регулює пропорції, в яких
товари чи послуги обмінюються на ринку. Історично
процес розвитку форми прояву вартості пройшов досить складний і тривалий шлях — від простої (випадкової) форми до грошової. З появою грошей виникає
ціна як грошовий вираз вартості, якою люди користуються і в сучасній ринковій економіці. Виступаючи
грошовим виразом вартості, ціна не обов’язково повинна дорівнювати їй. Більше того, в реальних мінових відносинах ціна практично завжди відхиляється
від вартості, може бути вищою або нижчою вартості.
Це коливання зумовлено певними факторами, про які
мова піде далі.
Визначення рівня цін витратами виробництва вилучає з цього процесу вартість додаткового продукту,
який є важливим елементом вартості, а, отже, і ціни.
Згідно теорії трьох факторів, у створенні благ (товарів)
приймають участь три чинники виробництва: праця,
капітал (засоби виробництва) і земля. Ціною цих виробничих факторів є заробітна плата, процент (прибуток) і рента, які відповідно розподіляються між власниками факторів — робітниками, власниками засобів
виробництва (капіталістами) і земельними власниками. Ціна названих факторів формує субстанцію (основу) вартості, яка у грошовому вираженні виступає
як ціна товару. Отже, певна тавтологія, або спроба вивести ціну з ціни, що притаманно теорії витрат виробництва, зберігається і в теорії трьох факторів виробництва. Але незважаючи на це, вона послужила основою багатьох наступних теорій ціноутворення, зокрема
теорії граничної корисності. Теорія граничної корисності отримала широкий розвиток з 70-х років. Суть
теорії зводиться до такого:
а) в процесі ринкової взаємодії попиту і пропозиції, що визначає рівень ринкових цін, вирішальне значення належить попиту;
б) вартість розглядається як суб’єктивна категорія, результат оцінки індивідуумом споживчих благ в
залежності від інтенсивності потреб і рідкості благ;
в) суб’єктивна оцінка визначається, виходячи з
граничної корисності останньої одиниці товару, що
задовольняє дану потребу.
Отже, вирішальне значення надається сфері
обігу, де вступають у взаємодію індивідуальні оцінки
покупців і продавців. Виробництву відводиться другорядна роль.
При всій однобічності (утворення вартості лише
у сфері обігу) теорія граничної корисності відіграла
певну роль у розвитку економічної теорії, а саме — у
розкритті закономірностей прояву корисності і формування ринкового попиту. Використовується вона
і для аналізу динаміки і оптимізації економічних процесів ринкової економіки, для математичного моделювання, при прийнятті економічних рішень, пов’язаних
з альтернативним вибором між можливими варіантами. Близькою за суттю до теорії граничної корисності є теорія попиту і пропозиції. Тим часом вона не
враховує той факт, що самі попит і пропозиція залежать від цін товарів. Найбільший вплив на сучасні
теорії вартості і цін має неокласична теорія англійського економіста кінця XIX — початку XX ст. А. Маршалла. Вона поєднує теорію витрат виробництва, граничної корисності, попиту і пропозиції у формуванні
і русі цін. Виходячи з того, що формування ринкових
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цін відбувається в результаті взаємодії попиту і пропозиції, А. Маршалл пов’язував зміни попиту з категорією граничної корисності, а пропозиції — з вирішальним впливом витрат виробництва.
У сучасних теоріях ціноутворення переважає підхід, згідно якого теорія вартості вже не займає центрального місця. На передній план вийшла теорія ціни,
яка комплексно вивчає вплив різноманітних ціноутворюючих факторів, що впливають на ціни посередництвом зміни попиту і пропозиції на ринках. Деякі
економісти, виходячи з того, що ціна в сучасному виробництві залежить від складного комплексу факторів
(продуктивність праці, циклічний характер виробництва, стан грошового обігу, характер державного регулювання, тощо), висловлюються взагалі проти необхідності використання будь-якої теорії вартості. Це
стосується насамперед мікроекономічного аспекту ціноутворення.
Ціна, як основний інструмент ринкового механізму, виконує самі різноманітні функції. В економічній літературі, в залежності від того на якому рівні
(макро- чи мікро-) ціна розглядається, які критерії беруться за основу, зустрічаються різні типи класифікації цих функцій, називається їх різна кількість. Не заперечуючи значимості інших класифікацій, ми дотримуємося точки зору, що критерієм виділення функцій
ціни повинно бути з’ясування її ролі в якості основного інструменту, який опосередковує функціонування усього ринкового механізму. Виходячи з цього,
можна виділити три найбільш важливі функції ціни:
обліково-інформаційна, розподільча та стимулююча.
Основною функцією ціни можна вважати обліково-інформативну. Ціна, як нам відомо, це грошовий вираз
вартості. Отже, чим повніше вона відображає вартість
(суспільно необхідні затрати), тим надійніше її можна
використовувати для порівняння затрат, співставлення
ефективності різних господарських рішень, визначення свого місця в ринковій конкуренції і т.д.
Отже, по-перше, виконання цієї функції цінами
полягає у максимальному наближенні їх до суспільно
необхідних затрат, забезпеченні покриття витрат виробництва і обігу, а також певного прибутку державі,
фірмі і окремому підприємцю. По-друге, ціни, завдяки
тому, що дають інформацію про попит на товари (послуги), вигідність їх виробництва, служать надійним
інструментом для економічних вимірів, вибору економічних видів продукції і напрямків технічного прогресу, прийняття оптимальних, з точки зору суспільства, фірми, окремого підприємця оперативних та
стратегічних господарських рішень. По-третє, виконуючи цю функцію, ціна у ринковій економіці сприяє
координації зусиль мільйонів організацій, фірм і індивідів, які складають національне господарство. Така
координація вимагає колосальної інформації про наявність самих різноманітних товарів і послуг, які пропонуються величезній кількості економічних суб’єктів. До того ж, останні повинні мати цілком чіткі спонукальні мотиви, передбаченим чином реагувати на ту
інформацію, яка отримується, і передавати її далі.
Саме таку інформацію і спонукальні мотиви містять у
собі ціни. Завдяки розподільчій функції ціни сприяють розподілу і перерозподілу вартості суспільного
продукту і національного доходу, в результаті чого покриваються затрати на виробництво, утворюються доходи і нагромадження у держави, галузях, регіонах, на
підприємствах (фірмах), а також у окремих соціальних
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груп населення і індивідів. Від зміни цін суттєво залежить, які господарюючі суб’єкти збільшать свої доходи, а які зменшать, збільшиться чи зменшиться майнова диференціація населення, буде нормальною чи
порушиться еквівалентність обміну між галузями
і сферами народного господарства, регіонами, підприємствами, індивідами і державами. Чим складнішим і
масштабнішим стає ринкове господарство, тим активнішу роль у формуванні розподільчої функції ціни починає відігравати держава. Про що мова піде далі.
Ціни активно впливають на виробництво продукції та
її виробниче і особисте споживання. При одних цінах
господарюючий суб’єкт буде прагнути швидше засвоювати виробництво нової, прогресивної продукції, а
при інших — він буде байдужим до неї. Аналогічно
веде себе і споживач. Стимулюючий або антистимулюючий вплив ціна здійснює на виробника шляхом
збільшення або зменшення прибутку при реалізації
товару (послуги), а на споживача — більш високим або
нижчим своїм рівнем. Так, ціни заохочують виробників, при збільшенні ними випуску і реалізації продук-

ції шляхом зростання маси прибутку. Стосовно споживачів стимулююча функція ціни проявляється у зворотній залежності: ціни зросли — купівля і споживання продукції споживачами зменшилася і навпаки.
Визначення ціни як грошового виразу вартості не
означає, що ціна обов’язково співпадає з вартістю.
Більше того, їх співпадіння можна розглядати лише як
епізод, як тимчасове явище. Реальна ринкова ціна, як
правило, вища або нижча вартості. І ці коливання ціни
навколо вартості відбуваються під впливом різних
факторів. їх можна звести у дві такі групи: ціноутворюючі фактори і фактори ціновідхиляючі. Ціноутворюючі чинники, це ті чинники що діють у сфері виробництва. Вони впливають на величину затрат на виробництво товару чи послуги, а, отже, формують основу ціни. До них відносяться всі чинники, які впливають на продуктивні сили. Учаснику ринку землі необхідно знати: ціновідхиляючі фактори, що діють на
ринку землі та сприяють відхиленню ціни від уже
сформованих (рис. 3).

Чинники впливу на:

Ціноутворення

Ціновідхилення

Рівень розвитку
продуктивних сил

Попит і пропозиція

Науково-технічний
прогрес

Монополізм

Кваліфікацію
робітників
Рівень організації
праці тощо

Державне
регулювання

Валютно-фінансові
умови тощо

Рис. 3. Виявлення найважливіших чинників, що впливають на формування рівня цін
Примітка: адаптовано з власних розробок [5].

Отже, учаснику ринку землі необхідно пам’ятати
що формуючи ціну землі, її власнику необхідно враховувати всі теоретичні надбання у цій сфері, функції та
чинники, що впливають на неї. Як було підмічено,
шляхи впровадження реформаційно-трансформаційних змін у сфері використання земельних ресурсів повинні передбачати:
— всебічне інформування учасників ринку землі;
— законодавче забезпечення всіх процесів у
формі створення і затвердження у Законодавчому порядку Економічної Конституції України;
— впровадження повного господарського регіонального розрахунку ін.
Висновки та перспективи подальших досліджень.
Таким чином, маємо право зробити такі висновки: сучасні власники землі та учасники її ринку, на даний
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час, не цілком поінформовані про алгоритм продажу
землі, не всі знають, що таке кадастр тощо. Крім цього
отримати такі знання в умовах села, де не приходять
газети, де не працює Інтернет, де не мають і не вміють
користуватися комп’ютером, надзвичайно важко оцінювати ситуацію на місцях, виявляти проблеми та
приймати управлінські рішення.
Комплексна реалізація адміністративно-територіальної реформи, створення об’єднаних територіальних
громад не передбачають реалізації заходів з цієї проблематики. Від того спостерігається пасивність, сільського населення, домінуючих власників землі при обговоренні цього актуального питання.
У силу означених обставин об’єктивне інформаційне забезпечення учасників ринку землі, впровадження заходів з його покращення, використання
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інноваційно-логістичних підходів, залучення внутрішніх та зовнішніх (в умовах ЄС) інвестицій дозволяє на
базі активізації ринку землі та використання земельних ресурсів, розвивати не лише різноманітні галузі
сільського господарства, а передусім переробну промисловість за замкнутим циклом від вирощування
сільгосппродукції до її переробки та реалізації стабільного функціонування об’єднання територіальних громад.
З метою повернення довіри населення до влади,
Уряд повинен:
1. Провести соціологічні дослідження та вивчити
громадську думку у сфері земельних відносин, використавши досвід вирішення подібних проблем цивілізованих держав.
2. За участі науковців та з використанням ЗМІ,
організувати всеобуч сільського населення та власників землі з правового забезпечення ринку землі.
3. З метою забезпечення повно циклового агропромислового виробництва, створити сприятливі
умови для розвитку сільськогосподарського машинобудування та ін.
4. Ввести систему, навести порядок та посилити
контроль в організації земельних (орендних) відносин
на сучасному етапі і тим самим підтвердити спроможність держави не допустити зловживань у прийдешньому ринку землі. На даний час існують договірні
відносини на принизливих умовах для власників землі.
5. Розробити ідеологічну концепцію розвитку
держави, на цій основі посилити ідеологічне та морально-гуманітарне виховання громадян України.
6. Запропонувати моральний кодекс покупця
землі (в історії України була традиція особливого довір’я бджоловодам).
7. З метою створення зацікавленості в успішному
розвитку вітчизняних фермерських господарств та аграрників загалом виробити систему їх фінансово-кредитної підтримки, створити у державі сприятливий інвестиційний клімат.
8. Передбачити кримінальну відповідальність за
зловживання у цій сфері життєдіяльності.
При ігноруванні цих принципів, процес продажу
землі перетвориться у властивий для нашої держави
«дерибан» та не забезпечуватиме справедливого ринку
землі і ефективного використання наявних земельних
ресурсів, пожвавлення використання трудових, фінансових та інвестиційних ресурсів, зайнятості населення
та ін.
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ПРИВЕДЕННЯ ВІДНОСИН ВЛАСНОСТІ ТА ГОСПОДАРЮВАННЯ
У ВІДПОВІДНІСТЬ ДО КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ
В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ
Відповідно до ст. 8 Конституції України «… Закони та інші нормативно-правові акти приймаються
на основі Конституції України і повинні відповідати
їй ….» [1]. Маючи на меті, визначеній у Господарському кодексі України (преамбула) [2], забезпечення
«зростання ділової активності суб'єктів господарювання, розвиток підприємництва і на цій основі підвищення ефективності суспільного виробництва, його
соціальну спрямованість відповідно до вимог Конституції України, утвердити суспільний господарський
порядок в економічній системі України, сприяти гармонізації її з іншими економічними системами», державою встановлюються правові основи господарської
діяльності.
Виходячи зі стану занепаду економіки і деградації
суспільства, що підтверджується статистичними даними офіційних джерел, можна зробити висновок, що
в економічній системі України досі не створено суспільного господарського порядку, за якого стає можливим дотримання Конституції України. Це стосується насамперед ст. 13, де наголошується, що «… Власність зобов’язує. Власність не повинна використовуватися на шкоду людині і суспільству. Держава забезпечує захист прав усіх суб’єктів права власності і господарювання, соціальну спрямованість економіки…»;
ст. 41, відповідно до якої «… Використання власності
не може завдавати шкоди правам, свободам та гідності
громадян, інтересам суспільства, погіршувати екологічну ситуацію і природні якості землі».
Оскільки відносинам власності відводиться ключова роль у системі соціально-економічних відносин,
то саме деформованість процесів перетворення власності спричинили загострення існуючих проблем і виникнення нових протиріч у всіх сферах суспільного
життя новоствореної країни. Нинішній кризовий стан
економіки України є наслідком дуже важкої «кризи
народження» самостійної демократичної держави з соціально орієнтованою ринковою економікою. Донині
в країні здійснювалися спроби проведення економічних реформ, які у своїй основі не мали науково обґрунтованої імперативної соціально-економічної концепції та були підпорядковані політико-ідеологічним
цілям і особистим інтересам можновладців. Такий підхід до реформування об’єктивно не дає змоги розробити стратегію економічного зростання і в цілому
розширеного відтворення економіки на інвестиційній
основі.
Провідні українські вчені привертають увагу до
нагальної проблеми розробки теорії зворотної трансформації від командної, адміністративної економіки
до глобалізованої сучасної технотронно-інформаційної економіки [3]. О. Білорус підкреслює: «Нинішній
теоретичний вакуум створює надзвичайно складні
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умови трансформаційного розвитку транзитивних,
у тому числі постсоціалістичних країн… Багато у чому
економічна наука застигла на доктринах ХIХ ст.
Транзитивно-трансформаційна «одіссея» розвитку
транзитивних постсоціалістичних країн — украй актуальна тема, бо ці країни є великим резервним ресурсом якісно нового світового розвитку» [3, с. 131]. Наголошується, що «за майже чверть століття суверенна
велика європейська держава Україна не виробила
своєї власної стратегії розвитку» [3, с. 159] та формулюється головне завдання наукових досліджень, яке
полягає «в розробці наукових стратегічних концепцій
і в науковому забезпеченні та супроводі державного
менеджменту і глобальному прогнозуванні розвитку …
вчені економісти, соціологи, екологи, політологи,
юристи повинні вперто і послідовно розробляти стратегічні концепції розвитку України, як транзитивної
держави, створюючи наукову базу для формування
транзитивних стратегій» [3, с. 156].
Система власності, як базовий інститут суспільства, безпосередньо впливає на процеси реконструкції
(корінної перебудови) економічної системи, що «покликана реалізувати сутнісні особливості та переваги
України (її самість) в усіх аспектах (географічному,
геополітичному, природному, господарському, історичному, ментальному, поведінковому і т.ін.) тією мірою, в якій вони впливають на економічний розвиток»
[4, с. 124]. Наше дослідження [5] враховує запити сучасності. Метою є розроблення теоретико-методологічних засад системного дослідження розвитку відносин власності як інституту та обґрунтування можливостей його подальшої трансформації як основи сучасних процесів реформування соціально-економічних
систем. Зроблено спробу поєднати досягнення міжнародного теоретичного та практичного досвіду з національними особливостями України та розробити стратегічну концепцію соціально-економічного розвитку
країни.
Для сучасної економічної науки своєчасною слід
визнати запропоновану концепцію системи власності
як спільно-розділеної ресурсної системи (СВ-СРРС)
[5], що спирається на методологію дослідження сутності власності; концепції «тягаря власності», «неповних власників», «спільно-розділеної діяльності, праці,
власності», «загального знання»; логіко-гносеологічну
конструкцію взаємозв’язку загального і особливого;
схему дослідження управління спільним ресурсом. Доцільно систему власності розглядати як комплекс природно-суспільних і соціально-економічних відносин, в
якому кожному виду ресурсів відповідає інституціональний механізм їх використання, що включає в себе
адекватні природі ресурсів інституційні форми привласнення, господарювання і розподілу результатів ви-
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робництва, забезпечуючи загальну соціально-економічну ефективність використання ресурсного потенціалу. Індивіди набувають статусу власників усієї системи власності, який визначається їх участю в управлінні цією системою на правах повних інституційних
власників та інституційних підприємців у царині відносин власності. Функціонуючими є різні форми
власності і права власності захищені, але націлені на
дотримання законів власності й суспільного розвитку
інституціональні механізми системи власності, принципи та схеми інституційного проєктування, які
сприйняті суспільством, зобов’язують усіх власників
діяти певним чином, щоб відтворювати ресурсну систему суспільства та сприяти соціально-економічному
розвитку, утворюючи умови, коли людина може проявитися водночас у трьох іпостасях — як природна, соціальна і духовна істота, тобто як цільна особистість,
яка має реалізовувати свій творчий потенціал. Врахування зазначеного авторського підходу слід вважати
методологічною основою для побудови соціо-техноекономічного механізму мобілізації ресурсів на усіх
рівнях соціально-економічної системи для задоволення потреб громадян і суспільства та гармонічного
єднання індивідуальних і спільних інтересів.
Методологічно важливим є коригування загального розуміння власності, за якого категорії власності
розглядаються з позиції відносин між людьми у СВСРРС, це вже не абстрактні відносини, вони є відносинами, оформленими правилами, що являють собою
елементи інституціональних механізмів СВ-СРРС. У
цій системі виникає умовне володіння власністю або
умовне право на володіння власністю будь-якої форми
(типу, виду), при цьому права приватної власності стають формою суспільної залежності людини в умовах
свободи, відображенням її нового соціального статусу,
причиною, яка обумовлює її активну суспільну діяльність. Ефективним власник стає саме в СВ-СРРС, де
діють конвергентні інституціональні механізми, які
«зводять» (балансують) інтереси окремих суб’єктів господарювання і суспільства. Основу трансакцій економічних суб’єктів становить взаємообмін правами власності, регульований правовим механізмом функціонування відносин власності СВ-СРРС, а дія інституціональних механізмів СВ-СРРС (механізму функціонування відносин власності (МФВВ), як сукупності
юридичного, соціального, політичного, моральнопсихологічного й ідеологічного МФВВ, та механізму
управління системою власності (МУСВ)), які є вбудованими один в один, забезпечує раціональне та ефективне використання ресурсів як в інтересах їх власників, так і суспільства (громади, регіону, держави, планети).
Концепція «Система власності як спільно-розділена ресурсна система» (далі — концепція «СВ-СРРС»)
може стати Українським трансформаційним проєктом
та інструментом реформування національної економіки. За умови прийняття суспільством концепції як
національної ідеї та її реалізації за визначеним алгоритмом стає можливим досягнення «великого синергетичного ефекту об’єднаної всенародної праці та консолідація суспільства» [3, с. 137], які шляхом вивільнення творчих можливостей людей мають забезпечити
технологічний прорив і високі темпи економічного
зростання. Тоді країна зможе сконцентрувати зусилля
над одночасним комплексним виконанням завдань
прискорення економічного розвитку й переведенням
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економіки на інноваційно-інвестиційну модель постіндустріального сталого розвитку. «Демократія і, особливо, економічна демократія, розвиток самодіяльності
населення — це головний ресурс розвитку України» [3,
с. 158], який може бути забезпечений розбудовою СВСРРС і дією її конвергентних інституціональних механізмів. Реалізація авторської розробки передбачає не
«чергові» реформи, а глибокі суспільні зміни, які слід
і можна регулювати, але в межах інституціональних
механізмів як інструменту впровадження в суспільне
життя об’єктивних законів власності і суспільного
розвитку. Практичні дії з перетворення власності можуть бути високоефективними тільки в тому випадку,
якщо здійснюються в режимі системної єдності законів власності: основного і законів, які визначають логіку і спрямованість розвитку економічної і суспільної
субстанції власності. Будь-які суб’єктивні рішення і дії
по перетворенню власності повинні відповідати об’єктивній логіці її розвитку, діалектика ідей і реформаторських концепцій — діалектиці речей, що містять у
собі субстанціональність власності.
У процесах сучасної трансформації соціальноекономічних систем зміни в інституті власності призводять до ліквідації «розриву» праці та власності через
інституційне підприємництво за участю індивідів, які
стають інституційними підприємцями й повними інституційними власниками.
Слід визнати суперечливість суджень дослідників
власності в системі соціально-економічних відносин
стосовно ролі індивідів у формуванні правил. Так, автори монографії [6], визначаючи інститути-правила як
суспільні блага, специфічні цінності, створювані «працею всього суспільства в обличчі певних соціальних
груп, страт і так далі» [6, с. 110], з одного боку, включають індивідів у ряд суб’єктів, які реально формують
інститути («суспільство, держава, колектив, особистість і так далі»), кваліфікуючи їх у цьому випадку як
«повних інституціональних власників» [6, с. 97], та, з
другого боку, не бачити їх у якості виробників правил,
стверджуючи, що «вироблені соціальними групами і
суспільством у цілому блага-інститути повинні стати
дороговказом у діяльності всіх членів даного суспільства. Конкретні особистості, які не брали участі у
створенні певних норм або правил, стають їх власниками в силу підпорядкування ним (керівництва ними)
у своїй діяльності, тобто оволодіння даними інститутами насправді» [6, с. 110]. Вчені вважають, що для забезпечення високоефективного впливу на відносини
привласнення і на процес створення блага слід ясно
визначити усіх власників: повного інституціонального
(«який реально формує інститути», тобто виробляє
правила), повного функціонуючого («можливість
лише використовувати певні інститути, а не створювати і відтворювати їх»), обмежено-функціонального
або економічного («можливість використовувати не
інститути, а тільки об’єкти привласнення (фактори
виробництва, інформацію, технології)» [6, с. 97]). У
контексті вищесказаного сформульована дослідницька
задача — вивчення «взаємодії і форм взаємозв’язку всіх
власників між собою» [6, с. 97]. Водночас автори переконані, що «суспільство є повний або конституюючий власник; групи людей і особистість — неповні
або титульні власники, доцільно виникаючі в ході
розвитку людського капіталу і в цілому продуктивних
сил» [6, с. 101]. Тобто індивіду, власне, відведена пасивна роль у створенні правил.
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За авторським підходом до розуміння понять інституту (системно-категоріальний принцип побудови
інститутів) та інституціалізації (процес формування й
ефективного функціонування інституціональних механізмів), методологічна роль відведена інноваційному
виробництву елементів інституціональних механізмів
системи власності, у т. ч. правил, у процесі інституційного підприємництва індивідів (діяльність, пов’язана з формуванням інституціональних механізмів та
елементів цих механізмів, у т. ч. виробництвом правил, систем забезпечення їх виконання та ін.), які в
межах СВ-СРРС своєї громади набувають статусу
повних інституційних власників. Таким чином, справедливо врівноважуються позиції всіх і кожного стосовно власності в межах територіальної громади, вирішуються проблеми ефективних власності, власника
та ін.
За своєю сутністю концепт СВ-СРРС відповідає
логіці діалектики об'єктивного і суб'єктивного, сучасне трактування якої відображається ланцюжком
переходів «об'єктивне — об'єктне — суб'єктне — суб'єктивне». Крізь призму СВ-СРРС елементи цього ланцюжка переходів набувають такої інтерпретації: «закони власності — СВ-СРРС — індивід, суспільство,
держава як агент суспільства — інституціональні механізми, що реалізують закони власності». За авторським підходом ланцюжок логічно замикається, демонструючи єдність об'єктивної трансформації економічної форми власності та реформаторських дій зі
зміни суспільної форми привласнення (див. рисунок).
Суб’єкт управління: індивід, суспільство, державаагент суспільства
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і закони суспільного розвитку
Рисунок. Взаємозв'язок об'єктивного
і суб'єктивного в СВ-СРРС
Розроблено автором [5, с. 309-312].

Визначений автором зв'язок категорій дозволяє
розкрити соціальний механізм постійного підвищення
рівня індивідуального розвитку, в результаті чого економіка перестає бути вираженням стихійної залежності суб'єктивного від об'єктивного. Економіка зазначену залежність буде виражати через інституціональні
механізми системи власності на основі координації
взаємопов’язаних процесів суспільної та системної самоорганізації [5, c. 344].
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Реалізація концепції «СВ-СРРС» в умовах інтенсивного науково-технічного процесу, перетворення
науки на безпосередню виробничу силу, поява передових технологій у сфері засобів масової комунікації
та можливості безпосереднього впливу на свідомість
мас стає реальним інструментом створення передумов
як для матеріальної, так і для духовної інтеграції соціальних систем, спрямованих на захист загальнолюдської власності. Поширення «загального знання» про
СВ-СРРС і втілення цієї ідеї в стратегіях розвитку сучасної держави приведе до становлення суспільства з
особистостей, які сприймають себе як відповідальних
суб’єктів соціально-історичної творчості, сприятиме їх
життєвій активності та плідній соціально-економічній
діяльності. Процеси глобальної перебудови світу вимагають переміщення уваги на людину, її фізичний,
інтелектуальний і духовний розвиток, потреби її творчої самореалізації, що забезпечується розвитком самоорганізації і самоуправління в суспільствах. СВ-СРРС
територіальної громади може стати центром організації самоврядування.
Самоорганізаційна і самоуправлінська економіко-політична діяльність не дозволяє консервуватися
суспільній системі і методам управління, стимулює їх
еволюцію в напрямі постійної демократизації. У суспільстві самоврядування, заснованому на самоврядних
спільнотах працюючих і громадян, які зможуть вільно
вибирати свій спосіб життя, остаточно повинна відійти в минуле велика частина централізованих рішень, які сьогодні приймаються роздутою державною
бюрократією [7].
Сучасною наукою вивчаються складні процеси
формування громадянського суспільства на глобальному і національному рівнях. Досліджуються також
особливості і протиріччя розвитку громадянського, суспільного і місцевого самоуправління у пострадянських країнах, які пов’язані зі складнощами перехідних
процесів, зумовлених одночасним посиленням регулюючої ролі держави та розвитком громадянського суспільства (роздержавлення суспільних інститутів та
зменшення на них державного впливу).
Ю. Габермас наголошує, що суспільство може
дійсно стати громадянським, якщо воно набуде самостійності, буде мати свою власну основу і буде пройняте духом свободи [8, c. 59]. Вважаємо, що цю основу
для кожної країни закладає національна система
власності, за умови її проєктування і функціонування
як СРРС для її громадян, в умовах деліберативної демократії і менеджменту.
Інституціональна модель деліберативного суспільного устрою [5, c. 332-348] відповідно запропонованої концепції формування інституту власності як
СРРС і стратегії її запровадження набувають ролі інструменту практичної реалізації моделі деліберативної
демократії і менеджменту, а також формують методологічну основу побудови інституціональної системи
деліберативного суспільного ладу. Інституціональна
система суспільства, побудована за системно-категоріальним принципом і заснована на концептуальних постулатах СВ-СРРС, визначає суть деліберативної системи суспільства та є засобом її створення. Теоретикоприкладні моделі деліберативного менеджменту і партисипативної економіки на основі реалізації розробленої концепції (СВ-СРРС), що визначається як основа
альтернативної системи та формування «фундаменту»,
на якому можна будувати національну економіку, і яка
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є інструментом реалізації ідей лібертарного муніципалізму. В межах цієї системи на основі інституційного
проєктування запускається процес самотрансформації
у формі послідовних прирощень на основі інструментальних механізмів соціального капіталу і самоорганізації (система колективної дії, апропріативна соціальна організація, інституційне підприємництво та ін.)
[9]. Формування та функціонування СВ-СРРС буде
сприяти реалізації деліберативної моделі демократії
й управління на практиці через дію її механізмів, які
спроможні забезпечити баланс між індивідуальною
свободою і орієнтацією на спільне благо. Саме в межах
цієї системи суспільне багатство буде сприйматися як
власність всіх і кожного, тобто така спільно-розділена
власність, де кожен є власником всього суспільного
багатства в його повному обсязі.
Запропонована розробка СВ-СРРС є практичним
застосуванням діклектичного принципу інституціональної політичної економії [10]. Саме у СВ-СРРС
повністю відтворений принцип сходження від абстрактного до конкретного, коли теорія власності поєднується з практикою і не тільки закладає теоретичну
базу, а й визначається з проєктом реальної перебудови
СВ як основи суспільної трансформації і реформування перехідної економіки. Відповідно до концепції
«СВ-СРРС» сумісно-розділена діяльність проявляється в новій формі — інституційному підприємництві
індивідів, які діють як повні інституційні власники та
здійснюють спільне управління системою власності
територіальної громади. Інституціональні механізми
цієї системи забезпечують роздільне господарювання
й права власності на об’єкти власності в межах громади, але умовні (регулюються інституціональними
механізмами), що дасть змогу ефективно використовувати та відтворювати ресурсну базу. СВ-СРРС створює об’єктивні умови сумісно-розділеної діяльності,
забезпечує достатню свободу для реалізації суб’єктами
господарювання власних інтересів, а також і необхідні
обмеження для того, щоб не порушуючи свободу інших, використовувати свою власність на користь усіх.
Інноваційна інфраструктура формується усіма суб’єктами господарювання СВ-СРРС та має вигляд різноманітних інституційних установлень, діяльність яких
впорядковується інституціональними механізмами цієї
системи та принципами інституційного проєктування.
В процесі налагодження інноваційного виробництва в
межах СВ громади запускаються взаємозумовлені процеси соціальної консолідації і зміцнення держави;
створюється нова система соціального порядку, що
регулює поведінку основних соціальних суб’єктів у
контексті реалізації стратегічних цілей держави; налагоджується співпраця між наукою, державою, громадою і світовою спільнотою.
У ситуації глибокої трансформаційної кризи в українській державі потрібно вирішувати проблеми
принципово нового характеру, пов’язані з пошуком
шляхів і методів переходу до управлінського механізму
нового типу, який відповідає умовам функціонування
світової економіки і забезпечує виникнення «стабільного еволюціонуючого громадянського суспільства
нового типу — поліцентрованого і синергетичного»
[11].
Політико-ідеологічні цілі й алгоритми реформування відносин власності повинні поступитися місцем
науково обґрунтованій та імперативній соціально-економічній концепції її перетворення з урахуванням не
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тільки господарських особливостей країни, а й вимог
зростаючої тенденції інформатизації та цифровізації
всієї системи суспільних відносин. Науково-технічний
прогрес і революція у сфері засобів масової комунікації, коли інформація, доступна всім учасникам, теоретично близька до концепції «загального знання», забезпечують процеси інституційного проєктування у
СВ і безпосередню участь у них індивідів як інституційних підприємців і повних інституційних власників,
а державі відводиться роль організаційного центру інституційного підприємництва громадян, науковцям —
каталізаторів цих змін. Інституційне підприємництво
у СВ-СРРС, спрямоване на цілі втілення у суспільному житті законів власності і здійснюване на основі
наукових принципів інституційного проєктування,
стає інтегруючою, об’єднавчою суспільною силою на
шляху поступового формування економіки знань.
Шляхом впровадженню концепції «СВ-СРРС» і її інституціональних механізмів у глобальних масштабах
можна досягти системно-синергетичного ефекту економічної і соціальної інтеграції усіх країн у глобальній
мегасистемі. Підхід до розуміння інститутів, інституціональної системи, інституціональних механізмів
формують методологічну основу соціального управління на шляху формування подальшого, більш ефективного суспільства, що може розглядатися як дієвий
напрям національної інтеграції, особлива форма суспільної регуляції соціальної спільноти із завданням
вироблення принципів і умов загальноприйнятого співіснування й розвитку. Концепт інститут власності як
СРРС є міждисциплінарною моделлю прогнозування
майбутнього, яку можна використовувати у коротко-,
середньо- та довгостроковому періоді розвитку окремих суспільств та розглядати у вирішенні проблеми
зміни моделі глобалізації.
Окремі пропозиції щодо змін Господарського кодексу України (ГКУ) та їх обґрунтування відповідно до
розробленої концепції наведені нижче у таблиці.
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Доповнити:
«Базовим принципом правового господарського порядку є вищий суверенітет
усього народу, його невід’ємне право на
самоврядування.
Кожен громадянин України є суб’єктом
правового господарського порядку, що
формується на основі демократизації
усієї системи суспільних відносин, у
т. ч. розвитку економічної демократії,
самоврядування і самоорганізації громадян.
Члени територіальної громади наділяються умовними правами власності
щодо усіх об’єктів власності, незалежно від форми власності, та діють як
повні інституційні власники, керуючи

Наразі в Україні використання власності на шкоду людині
і суспільству не тільки допускається, ще й поширено.
Стало нормою те, що ресурси вичерпуються і не відновлюються. Тобто держава і органи місцевого самоврядування
територій не забезпечують ефективного використання ресурсної системи та її відтворення. Це свідчить про недосконалість або недостатню розробленість конституційних
основ правового господарського порядку в Україні, відсутність дієвих механізмів регулювання відносин власності.
Член громади має бути власником ресурсної системи громади, яка конституційно визначається, тобто кожен громадянин стає суб’єктом правового господарського порядку. Виникають умовні права власності на об’єкти власності в межах громади і кожен її член як повний інституційний власник управляє цією системою на

«1. Правовий господарський порядок в Україні
формується на основі оптимального поєднання
ринкового саморегулювання економічних відносин
суб'єктів господарювання та державного регулювання макроекономічних процесів, виходячи з конституційної вимоги відповідальності держави перед
людиною за свою діяльність та визначення України
як суверенної і незалежної, демократичної, соціальної, правової держави»

3

Ст. 5 Конституційні
основи правопорядку у сфері господарювання

«6. Під організаційно-господарськими відносинами у цьому Кодексі розуміються відносини, що складаються між суб'єктами господарювання та суб'єктами організаційногосподарських повноважень, до яких
належать усі члени територіальної громади, у процесі управління господарською діяльністю та об’єктами власності, незалежно від форми власності,
в межах громади»

До сфери господарських відносин мають належати відносини, що складаються між суб'єктами господарювання та
суб'єктами організаційно-господарських повноважень, до
яких також відносяться члени територіальної громади як
повні інституційні власники. Процеси інституційного підприємництва (виробництво правил та систем забезпечення
їх виконання, що здійснюється на відповідних майданчиках, у тому числі суспільних) в системі управління докорінно змінюють зміст господарсько-виробничих, організаційно-господарських та внутрішньогосподарських відносин

Ст. 3 Господарська «….4. Сферу господарських відносин становлять
діяльність та госпо- господарсько-виробничі, організаційно-господарські та внутрішньогосподарські відносини….
дарські відносини
6. Під організаційно-господарськими відносинами у
цьому Кодексі розуміються відносини, що складаються між суб'єктами господарювання та суб'єктами
організаційно-господарських повноважень у процесі управління господарською діяльністю»

Коментар щодо необхідності змін та їх обґрунтування

2

Зміст статті ГКУ
4
В умовах децентралізації до складу учасників відносин у
сфері господарювання слід включити громадян, які є членами територіальної громади та набувають статусу повних
інституційних власників, тобто реально формують правила
та інші елементи інституціональних механізмів системи
власності в межах громади. Правові визначеність системи
власності та її меж, статус членів громади як повних інституційних власників закріплюється в Конституції. Громадяни мають і здійснюють організаційно-господарські
повноваження щодо всіх об’єктів власності, в межах системи власності громади, членами якої вони є, тобто кожна
людина стає суб'єктом організаційно-господарських повноважень

Розділ, стаття ГКУ

Таблиця
Редакція,
що пропонується
5
Доповнити:
«Учасниками відносин у сфері господарювання є суб'єкти господарювання, споживачі, органи державної
влади та органи місцевого самоврядування, наділені господарською компетенцією; громадяни, громадські та
інші організації, які виступають засновниками суб'єктів господарювання чи здійснюють щодо них організаційно-господарські
повноваження на основі відносин власності;
громадяни, які є членами територіальної громади та мають статус повних інституційних власників в межах громади»

3
2
«Учасниками відносин у сфері господарювання є
Р. І
суб'єкти господарювання, споживачі, органи дерСт. 2
Учасники відносин жавної влади та органи місцевого самоврядування,
у сфері господарю- наділені господарською компетенцією, а також громадяни, громадські та інші організації, які виступавання
ють засновниками суб'єктів господарювання чи
здійснюють щодо них організаційно-господарські
повноваження на основі відносин власності»

№
з/п
1
1

МІНОЧКІНА О. М.

МІНОЧКІНА О. М.
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Доповнити пунктом:
…..
«впровадження схем управління ресурсною системою громади, розроблюваних її членами на основі принципів
інституційного проектування, встановлюється новий порядок, пов'язаний із
рівними можливостями для самозахисту та дійсної економічної свободи
для усіх суб'єктів господарювання»

Викласти у редакції:
«2. Конституційні основи правового
господарського порядку в Україні
становлять:
…..
забезпечення державою та за участі
громадян, як повних інституційних
власників, захисту прав усіх суб'єктів
права власності і господарювання,
соціальної спрямованості економіки,
недопущення використання власності на шкоду людині і суспільству;
……
кожен громадянин має можливість
брати участь у виробленні стратегії функціонування підприємства, держави,
суспільства, що призводить до врахування інтересів окремих індивідів та
соціальних груп і поглиблення їх взаєморозуміння»

«2.
Конституційні основи правового господар- Сам народ має визначати нормативи, за якими будується
його життя, приймає рішення по соціальним проектам,
ського порядку в Україні становлять:
управляє ресурсами, призначає фахівців на відповідальні
…..
керівні посади, які відповідають перед народом за якість
забезпечення державою захисту прав усіх суб'єктів своєї роботи. на рівні суспільства і підприємства норми і
права власності і господарювання, соціальної спря- рішення формуються в результаті компромісу і згоди (конмованості економіки, недопущення використання сенсусу) між усіма зацікавленими учасниками, які мають
власності на шкоду людині і суспільству;
рівні права в рівному доступі до управлінської влади. При
право кожного володіти, користуватися і розпо- цьому виключається надлишковий тиск з боку однієї зі
ряджатися своєю власністю, результатами своєї ін- сторін, не надається нікому привілейованого владнотелектуальної, творчої діяльності;
управлінського положення. Консенсус досягається завдяки
визнання усіх суб'єктів права власності рівними пе- процедурі загального комунікативного формування ріред законом, непорушності права приватної власно- шень, які ґрунтуючись на рівних інтересах кожного, знасті, недопущення протиправного позбавлення влас- ходять обґрунтоване схвалення всіх. Громадські, державні,
ності…
господарсько-виробничі утворення формуються завдяки
……
відносинам взаємного визнання, обговорення і компровизнання і дія в Україні принципу верховенства місу, який означає добровільну відмову від вузькоегоїстиправа»
чних індивідуалістичних або групових інтересів, якщо вони
стоять на шляху до взаємного згодою і розширенню відкритості громадської і політичної комунікації;
Необхідно змінити концепцію суду на формування процедур узгодження інтересів, замість прийняття позиції
однієї з сторін
«1. Загальними принципами господарювання в Ук- Необхідно додати (впровадити) принципи та схему інстиСт. 6
туційного проектування, якими встановлюється новий поЗагальні принципи раїні є:
забезпечення економічної багатоманітності та рів- рядок, пов'язаний із рівними можливостями для самозахигосподарювання
ний захист державою усіх суб'єктів господарювання; сту та дійсної економічної свободи для усіх суб'єктів госсвобода підприємницької діяльності у межах, визна- подарювання.
чених законом;
Щоб забезпечити визначене держава має стати відповідавільний рух капіталів, товарів та послуг на території льним і ефективним організатором інституціональних меУкраїни;
ханізмів, які й регулюють соціально-економічні віднообмеження державного регулювання економічних сини.
процесів у зв’язку з необхідністю забезпечення со- Усуненням деформацій відносин власності створюються
ціальної спрямованості економіки, добросовісної рівні умови для товаровиробників, забезпечується внутконкуренції у підприємництві, екологічного захисту рішній ринок, стимулюється інноваційне виробництво,

Продовження таблиці
5
ресурсною системою громади на демократичних засадах. Відповідно до створеного господарського порядку діють
визначені інституціональні механізми,
принципи інституційного проектування,
узгоджені громадою схеми управління
ресурсною системою, що спрямовує діяльність власників господарювати таким чином, щоб не шкодити громаді і
відтворювати її ресурси».

3

4
демократичних засадах відповідно до створеного порядку
функціонування (діють інституціональні механізми, впроваджено принципи інституційного проектування, схеми
управління та ін.). Правовий господарський порядок в Україні формується на основі демократизації усієї системи
суспільних відносин, у т. ч. розвитку економічної демократії, самоврядування і самоорганізації громадян.
Кожен член територіальної громади як повний інституційний власник в її межах має стати суб’єктом права власності. Інституціональний механізм спрямовує діяльність
власників господарювати таким чином, щоб не шкодити
громаді і відтворювати її ресурсну систему.

2
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Ст. 19 Державний
контроль та нагляд
за господарською діяльністю

7
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Ст. 10
Основні напрями
економічної політики держави

«…
Держава здійснює контроль і нагляд за господарською діяльністю суб'єктів господарювання у таких
сферах:
…
. земельних відносин — за використанням і охороною земель; водних відносин і лісового господарства — за використанням та охороною вод і лісів,
відтворенням водних ресурсів і лісів;
…

5
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Державний контроль та нагляд за господарською діяльністю є зовнішніми відносно суб’єкта господарювання й наразі продемонстровано їх слабкість.
Концепцією змін передбачається впровадження внутрішнього контролю та нагляду. У вирішенні проблем колективної дії, пов’язаних з опортуністичною поведінкою індивідів, затратними є нагляд і примус до виконання встановлених із-зовні формальних правил, які здійснюються їх
проектувальником, зазвичай державою. Дія інституціональних механізмів має на меті досягнення умовної поведінки людини й квазідобровільного виконання нею правил

2. Держава здійснює екологічну політику, ґрунтуючись на її узгодженні з
територіальними громадами. Відповідні
заходи розроблюються за участю громадян (членів територіальної громади),
що забезпечує раціональне використання та повноцінне відтворення
природних ресурсів, створення безпечних умов життєдіяльності населення»
Об’єднати п.3 та 4 і викласти у редакції:
«…
3. Система державного контролю та
нагляду у сфері використання природних ресурсів поєднується з внутрішнім
контролем та наглядом, що здійснюються в межах громад, із застосуванням взаємного нагляду, узгодженої системи відкаліброваних санкцій та інтенсивного моніторингу

Держава виконує функції інституціонального організатора, 1. Доповнити:
тобто формує інституціональні механізми та забезпечує їх «Держава, органи державної влади та
функціонування
органи місцевого самоврядування не
є суб'єктами господарювання. Виконуючи функції інституціонального організатора вони створюють умови для
формування і дії інституціональних механізмів та розвитку інституційного
підприємництва»
Політика інституціональних перетворень, спрямована на Викласти у редакції:
формування раціональної багатоукладної економічної сис- «……..
теми шляхом розвитку та подальшої трансформації сис- політика інституціональних перетвотеми власності як базового інституту інституціональної рень, спрямована на формування раціональної багатоукладної економічсистеми країни.
ної системи шляхом розвитку та подальшої трансформації системи власності
як базового інституту інституціональної системи країни.
…….

4
стає можливим створення конкурентоздатної продукції
для зовнішнього ринку

2. Держава здійснює екологічну політику, що забез- Екологічна політика держави не є ефективною.
печує раціональне використання та повноцінне відтворення природних ресурсів, створення безпечних
умов життєдіяльності населення»

«1. Основними напрямами економічної політики,
що визначаються державою, є:
…….
політика інституційних перетворень, спрямована на
формування раціональної багатоукладної економічної системи шляхом трансформування відносин
власності …

3
населення, захисту прав споживачів та безпеки суспільства і держави;
захист національного товаровиробника;
заборона незаконного втручання органів державної
влади та органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб у господарські відносини»
«1. Держава, органи державної влади та органи місСт. 8
Участь держави, ор- цевого самоврядування не є суб'єктами господарюганів державної вла- вання»
ди, органів місцевого самоврядування в
господарській діяльності

2

6

5
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ВІСНИК ЕКОНОМІЧНОЇ НАУКИ УКРАЇНИ
ВІСНИК ЕКОНОМІЧНОЇ НАУКИ УКРАЇНИ

3
4. Органи державної влади і посадові особи, уповноважені здійснювати державний контроль і державний нагляд за господарською діяльністю, їх статус
та загальні умови і порядок здійснення контролю і
нагляду визначаються законами».

4
у межах співтовариства, до якої вона належить та є інституційним проектувальником. Система нагляду за схемою
інституційних змін включає, як складову, важливий елемент — взаємний нагляд, який у взаємодії з іншими елементами нагляду (серед них — зовнішній нагляд, система
відкаліброваних санкцій, інтенсивний моніторинг), сприяє
запобіганню порушень й попереджає запуск ланцюга подій, за якого зростання міри порушення правил породжує
подальше збільшення міри порушення правил, а також є
способом отримання й передачі інформації про виконання
правил. Якщо витрати на нагляд умовно розподілити таким чином, що їх загальна сума розділена рівними частинами на його складові, то за рахунок взаємонагляду отримуємо економію у розмірі 25 відсотків
«3. Порядок захисту прав суб'єктів господарювання В нинішній ситуації постприватизаційної інституціональСт. 20
Захист прав суб'єктів та споживачів визначається цим Кодексом, іншими ної пастки, в якій опинилася Україна, в послідовний ланцюг від первинного розподілу власності до розподілу або
господарювання та законами»
перерозподілу власності через ринкові механізми вільного
споживачів
обміну доцільно впровадити проміжний (буферний) етап
реструктуризації приватизованої власності з частковим відновленням в правах держави як власника. Максимум
участі держави повинен бути встановлений для підприємств, які використовують природні ресурси, що пояснюється необхідністю економічної реалізації суспільної власності на природні багатства країни, їх раціонального використання й відновлення.
Залишається невизначеним питання грубого порушення
прав громадян України, які не змогли взяти участь у масовій приватизації та скористатись своїми правами в можливості отримання належної їм частки державного майна з
причини оголошення державою терміну закінчення періоду приватизації через приватизаційні сертифікати та переходу до приватизації за грошові кошти. За існуючої політичної системи і моделі владних відносин в Україні стало
реальністю та «нормою» обмеження громадян в правах і
насамперед захисту прав власності, який покладається
саме на державу. Держава відмежовується від громадян, захищаючи інтереси можновладців та права на отриману корумпованим шляхом державну власність. Громадяни залишаються з нереалізованими приватизаційними сертифікатами на руках, при тому, що роздержавлення майна продовжується та державна власність ще існує у країні. Відповідно до принципів соціальної справедливості українська
держава повинна визначитись з цими громадянами та відновити їх права на державну власність. Необхідно порушити питання щодо визнання наявності або відсутності
прав на частку державної власності по приватизаційним
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Викласти у редакції
«3. Порядок захисту прав суб'єктів
господарювання та споживачів визначається цим Кодексом, Конституцією
України та іншими законами»
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«3. Повноваження суб'єктів управління у державному секторі економіки - Кабінету Міністрів України, міністерств, інших органів влади та організацій
щодо суб'єктів господарювання визначаються законом.
.
5. Держава реалізує право державної власності у державному секторі економіки через систему організаційно-господарських повноважень відповідних органів управління щодо суб'єктів господарювання,
що належать до цього сектора і здійснюють свою діяльність на основі права господарського відання або
права оперативного управління»
«1. Органи місцевого самоврядування здійснюють
Ст. 23
Відносини суб'єктів свої повноваження щодо суб'єктів господарювання
виключно в межах, визначених Конституцією Украгосподарювання з
органами місцевого їни, законами про місцеве самоврядування та іншими законами, що передбачають особливості здійсамоврядування
снення місцевого самоврядування в містах Києві та
Севастополі, іншими законами. Органи місцевого
самоврядування можуть здійснювати щодо суб'єктів
господарювання також окремі повноваження органів виконавчої влади, надані їм законом.
2. Відносини органів місцевого самоврядування з
суб'єктами господарювання у випадках, передбачених законом, можуть здійснюватися також на договірних засадах.
3. Правові акти органів та посадових осіб місцевого
самоврядування, прийняті в межах їх повноважень,
є обов'язковими для виконання усіма учасниками
господарських відносин, які розташовані або здійснюють свою діяльність на відповідній території.
4. Незаконне втручання органів та посадових осіб
місцевого самоврядування у господарську діяльність
суб'єктів господарювання забороняється. Не допускається видання правових актів органів місцевого
самоврядування, якими встановлюються не передбачені законом обмеження щодо обігу окремих видів товарів (послуг) на території відповідних адміністративно-територіальних одиниць.
5. Органи та посадові особи місцевого самоврядування мають право звертатися до суду щодо визнання недійсними актів підприємств, інших
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Ст.22
Особливості управління
господарською діяльністю у
державному секторі
економіки
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Пропонується модель функціонування територіальної
громади. Територіальна громада є суспільною організацією, яка формується знизу вгору. Науковці мають стати
інституціональними організаторами й каталізаторами загальносуспільних трансформацій у країні. Державі відведено роль організатора інституціональних механізмів за визначеною структурою, а повними інституційними власниками, тобто проектувальниками цих механізмів, мають
стати індивіди як члени територіальної громади та власники. Має виконати свою місію наука, не тільки продукуючи теорії і концепції, а вже як організатор і каталізатор
впровадження теоретично обґрунтованих ідей і стратегій
суспільного розвитку у реальному житті. Через створення
за участю науковців виробничих кооперативів-новаторів
як інкубаторів інноваційного виробництва і зрощення соціального капіталу, та у подальшому, з отриманням у
цьому позитивних тенденцій і формуванням добровільних
асоціацій власників, які поєднують виробників і споживачів, та інших інституційних установлень, стає можливою
розбудова деліберативного суспільного устрою в Україні.
Суб’єкти господарювання різних форм власності спільно і
солідарно взаємодіють в процесі управління цією системою, сприймають і свідомо використовують конвергентні
інституціональні механізми системи власності, маючи
можливість впливати на зміст елементів цих механізмів
відповідно до принципів інституційного проектування. Основу соціальної організації і моделі її управління закладає
«жива» структура «зі своїм минулим, сьогоденням і майбутнім», що має впливати на функціонування економічної
системи, трансформуючи її у нову економіку. Сутність самої концепції зміни відносин власності та складові запро-

4
сертифікатам, які залишились невикористаними громадянами України. Важливо відновити становище, яке існувало
до порушення їх прав та законних інтересів
До системи організаційно-господарських повноважень органів управління щодо суб’єктів господарювання, що належать до державної власності, мають входити члени
(представники створених інституційних утворень) територіальної громади за місцем розташування об’єкта державної власності

МІНОЧКІНА О. М.

«Відносини суб'єктів господарювання з
органами місцевого самоврядування регулюються інституціональними механізмами, діючими в межах системи
власності територіальної громади»

«До системи організаційно-господарських повноважень органів управління
державної власності обов’язково мають входити члени (представники
створених інституційних утворень) територіальної громади за місцем розташування об’єкта державної власності»
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Ст.42
Підприємництво як
вид господарської
діяльності
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Доповнити:
«Інституційне підприємництво — це самостійна, ініціативна, систематична,
колективна або одноосібна некомерційна господарська діяльність, що здійснюється в межах територіальних громад її членами з метою ефективного
управління ресурсною системою громади, досягнення економічних і соціальних результатів й вирішення об’єктивного протиріччя між економічним та
інституційним власником

Інституційне підприємництво в управлінні господарською
діяльністю відноситься до сфери організаційно-господарських відносин некомерційної господарської діяльності
(зміни до ст.3).
Інноваційна діяльність, пов’язана з виробництвом правил
інституціональних механізмів, які визначають зміст і логіку
процесу привласнення благ та регулюють відносини між
господарюючими агентами, вирішує об’єктивні протиріччя
між економічним та інституційним власником. У цьому
випадку інноваційна інфраструктура формується усіма
суб’єктами господарювання та має вигляд різноманітних
інституційних установлень, діяльність яких впорядковується інституціональними механізмами цієї системи та
принципами інституційного проектування. В процесі налагодження інноваційного виробництва в межах громади
запускаються взаємозумовлені процеси соціальної консолідації і зміцнення держави; створюється нова система соціального порядку, що регулює поведінку основних соціальних суб’єктів у контексті реалізації стратегічних цілей
держави; налагоджується співпраця між наукою, державою, громадою і світовою спільнотою

Закінчення таблиці
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понованої моделі, їх зміст і відповідна структура та параметри мають бути обов’язковими: структура системи власності, її місія та цілеспрямованість, структура конвергентних інституціональних механізмів, структура правила,
зміст системи нагляду, система базових принципів функціонування та принципів інституційного проектування. Запропоновану інституціональними організаторами і каталізаторами модель альтернативної системи, яка б базувалась
на визначених засадах, повинні обирати або погоджувати
самі члени територіальних громад, які набувають статусу
та повноваження повних інституційних власників.
На початковому етапі члени громади мають право звертатися до суду щодо визнання недійсними актів підприємств,
інших суб'єктів господарювання, розташованих на території громади, у випадку вичерпування її ресурсів.
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«1. Підприємництво — це самостійна, ініціативна,
систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб'єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку»

3
суб'єктів господарювання, які обмежують права територіальних громад, повноваження органів місцевого самоврядування.
6. Органи, посадові та службові особи місцевого самоврядування несуть відповідальність за свою діяльність перед суб'єктами господарювання, підстави,
види і порядок якої визначаються Конституцією України та законом.
7. Спори про поновлення порушених прав суб'єктів
господарювання та відшкодування завданої їм
шкоди внаслідок рішень, дій чи бездіяльності органів, посадових або службових осіб місцевого самоврядування при здійсненні ними своїх повноважень
вирішуються в судовому порядку»
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СИСТЕМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАСЕЛЕННЯ ПРОДУКТАМИ ХАРЧУВАННЯ
ЗА ВІДСУТНОСТІ РИНКУ ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ
Постановка завдання. Розглядаючи процес задоволення потреб людини у продуктах харчування у суспільному масштабі за умов сталої суспільної поведінки виникає враження, ніби при наявних факторах
виробництва та добуванні продуктів харчування у достатній кількості людина у процесі мінімізації часу та
підвищення комфорту під час задоволення її потреб у
харчуванні бореться виключно із силами природи для
підвищення власної ефективності. І природа піддається їй. Підвищення ефективності людини у задоволенні власних потреб у харчуванні зумовлює підвищення загальної якості життя людини через задоволення інших її потреб у вільний час. Це у свою чергу
створює передумову до зростання кількості населення.
Однак фактори виробництва мають різний ступінь обмеження, а із збільшенням кількості населення все
гостріше постає питання розподілу продуктів харчування, принаймні тих, що є доступними за найкоротший час для комфортного споживання. Для ринкової
моделі економіки цей розподіл продуктів харчування
природно реалізується через ринок продуктів харчування.
Взагалі впродовж майже всього ХХ ст. у світі
функціонували дві принципово різні моделі економіки — планова та ринкова. В рамках цих обох моделей виконувались завдання по забезпеченню населення продуктами харчування. Окрім планової економіки СРСР, що була майже цілковито ізольована, інша
система розвивалася у рамках майже всіх країн, окрім
СРСР. Тут відповідно до особливостей суспільно-політичного устрою та економіки кожної із країн вони
виробляли певну кількість певних видів продуктів
харчування, які постачалися на внутрішні чи зовнішні
ринки, згідно політики цих держав, міжнародних домовленостей та інтересів бізнесу. Внаслідок цього на
глобальному ринку у довгостроковій перспективі з’являється все більша маса та різноманіття продуктів,
вони розподіляються між державами згідно потреб
і можливостей на ринкових умовах. У абсолютній
більшості демократичних країн, що приймали активну
участь у міжнародній торгівлі та розвивали ринкову
економіку, відносна вартість продуктів харчування до
доходів життя населення поступово падала, а кількість
населення зростала.
Ринкова модель економіки, яка передбачає наявність приватного підприємництва, ґрунтується на засадах конкурентного розвитку. Боротьба виробників
товарів та послуг між собою за вибір споживача породжує в них мотив до безупинного самовдосконалення. Споживачі, будучи абсолютно унікальними індивідами, завжди готові оцінити кардинально різні за
характеристиками товари — «На кожен товар знайдеться свій покупець». Від дорогих колекційних напоїв
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до дешевих цигарок без фільтру, від вегетаріанської
кухні до незліченної кількості видів фастфудів. Вибір
способу задоволення потреб у продуктах харчування у
суспільному масштабі — це не лише вирішення питання задоволення базової необхідності людини, а й
визначення стилю його життя як особистості, як
суб’єкта ринку продуктів, а також, як одного із факторів будь-якого виробництва — робочої сили. Таким
чином, вибір способу задоволення потреб у харчуванні
впливає на економіку не лише з точки зору поведінки
споживача найпоширенішого ринку, а й формування
продуктивних характеристик власне самого виробництва.
Безринкова система забезпечення населення продуктами харчування функціонувала впродовж майже
всього ХХ ст. на території 15 сучасних країн, зокрема
України, у рамках державного утворення під назвою
СРСР. Керівництво даного утворення поставило амбітну
мету створити самодостатню економіку, що самостійно задовольняла б усі свої потреби власним виробництвом. Так, у грудні 1925 р. відбувся XIV з’їзд
Комуністичної партії (б), який зокрема в опосередкованих формах закріпив довгострокову мету побудови
соціалізму в одній окремій країні до «повної» перемоги соціалізму, що вочевидь, наближатиме «кінцеву»
перемогу соціалізму [8; 27]. Але це можливо було лише
з розвитком економіки на новому якісному рівні. А
для досягнення цієї мети, зокрема, для забезпечення
населення продуктами харчування, необхідно було якнайефективніше розвивати та використовувати кожен
із факторів виробництва — землю, робочу силу, засоби
праці, науково-технологічний прогрес.
При оцінці економічних параметрів систем задоволення населення продуктами харчування, як і в інших економічних процесах, українськими науковцями
ще якихось 5-10 років тому майже повсякчас ігнорувалися категоричні структурні відмінності системи до
1991 р. та після того як СРСР був ліквідований, а Україна отримала незалежність. Тобто відмінності катехізису системи забезпечення продуктами харчування
населення при ринковій економіці, а отже наявності
ринку продуктів харчування, та плановій економіці, у
якій на адміністративно-командній системі управління економікою лежить забезпечення населення продуктами харчування. У даній статті не стоїть завдання
повної оцінки чи порівняння всіх параметрів цих двох
систем, а натомість розглядаються окремі найбільш
кричущі результати функціонування системи забезпечення населення продуктами харчування, що існувала
на території України із 1919 по 1991 р., та які не були
розглянуті, проаналізовані та оцінені об’єктивно належним чином економістами та науковцями того часу
по ряду причин, серед яких політичний тиск та пере-
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слідування репресіями всіх, хто посмів критикувати
тодішню владу.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Оцінка системи забезпечення населення продуктами харчування
у СРСР доволі часто фігурує у наукових працях різних
напрямків досліджень національних науковців у сфері
сільського господарства та системи забезпечення населення продовольством (О. Артеменко, В. Герасименко, С. Герасименко, Г. Пасемко, О. Патлатой,
П. Несенко та ін.). Як не дивно, оцінка ця носить
часто позитивний характер, особливо, що стосується
різних порівнянь виробничих аспектів забезпечення
населення продуктами харчування показниками із нинішньою ситуацією. Однак при цьому ігнорують результати діяльності цієї системи щодо її безпосереднього призначення у історичному масштабі. Торкаючись характеристик системи забезпечення населення
продуктами харчування, прикладами часто служать
окремі показники, що частково характеризують процес, але не в комплексі і без огляду на його результати.
В цей же час, негативну оцінку якостей системи забезпечення населення продуктами харчування у СРСР
можна знайти у публікаціях як національних, так і російських та радянських науковців різних періодів.
Цілі статті. У даному дослідженні метою є критичний огляд системи забезпечення населення продуктами харчування за відсутності ринку продуктів
харчування. Для цього проводиться оцінка розвитку
факторів виробництва продуктів харчування, а також
розподілу продуктів харчування, тобто їх отримання
безпосередніми споживачами.
Виклад основного матеріалу. Більшовицька ідеологія, що була основою побудови СРСР, передбачала
виключне державне право власності на засоби виробництва та землю. Тому, більша частина сільськогосподарських земель були відібрані у селян у процесі колективізації, а їх використання повністю керувалося
державою через систему колгоспів. Робоча сила була
забезпечена тими ж селянами. Їх власність: земля, худоба та інші атрибути «куркуля», тобто засоби самозабезпечення продуктами харчування, були проголошені
власністю «народу». Окрім цього необхідний був розвиток таких факторів виробництва, як засоби праці й
науково-технологічний прогрес. Власне, якщо питання із землею та робочою силою керівництво СРСР
вирішувало за допомогою звичних методів більшовицької ідеології, як масовий терор та геноцид власного населення [20], то із розвитком засобів праці та
науково-технологічного прогресу виникали фундаментальні проблеми.
На початку ХХ ст. Російська імперія була найбільшою, проте найменш розвинутою із всіх колоніальних держав.
За деякими даними майже кожна національна
модель сільськогосподарської техніки, жодна з яких не
стала серійною, як трактори «Запорожець», «Гном»,
«Карлик», була надзвичайно прогресивною та значно
перевершувала за всіма показниками іноземні аналоги. Однак в СРСР свого часу чомусь було прийнято
рішення стосовно масової тракторизації сільського
господарства саме шляхом імпорту тракторів у «імперіалістичних капіталістів, що експлуатували робочий
клас». Так у 1919 р. було підписано контракт на широке постачання тракторів «Fordson» до СРСР, який
швидко перетворився на найбільшого клієнта Ford.
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Однією з головних переваг трактора «Fordson»
було те, що цей продукт у експлуатації був очевидно
дешевшим, аніж використання коней. Урядові тести
(США — авт.) показали, що фермер витрачав 0.95 $ на
акр землі, що був зораний за утримання трактора у
порівнянні із витратами на годівлю восьми коней
впродовж року та виплати заробітної плати двом погоничам, що складали 1,46 $ за акр [31, с. 432]. До
половини 1918 р. у Великій Британії, Канаді та США
використовувалося більше 6 тис. тракторів Fordson
[32]. До 1925 р. Форд збудував 500 тис. тракторів
«Fordson» [28].
Таблиця
Показники рівня розвитку найбільших держав
на зламі XIX та XX ст. [26]
Показник
Заробітна плата
(руб.)
Кількість робочих годин на
тиждень
Середня тривалість життя, років
Кількість лікарів
на 1000 чол.
Кількість учнів
на 10000 чол.
(без ВНЗ)
Національний
дохід на одного
чоловіка (1912),
дол.

США

Велика
Британія

Російська
Імперія

71

41

17,5

56

52,5

62,5

47,3
(1900)

46,5
(1891-1900)

32
(1896-1897)

1,8

—

0,18

201

182

56

351

237

43

Так з 1921 до 1927 р. СРСР імпортував більше
25 тис. шт. [31, с. 336], а у 1927 р. «Fordson» складали
більше 85% тракторного парку СРСР. При цьому для
керівництва СРСР не було перешкодою «усвідомлення
всієї сутності ненависного капіталістичного знаряддя
пригнічення робітника», яким був і цей, ще один конвеєр Генрі Форда [10; 25]. Розуміючи нагальну потребу
розвивати власне сільськогосподарське машинобудування в СРСР у 1924-1932 рр. було відкрито власне
виробництво даної моделі трактора під назвою «Фордзон-Путиловец» на заводі «Красный Путиловец» у
Ленінграді (зараз — Санкт-Петербург).
У 1925 р., з метою врівноваження конкурентоздатності, керівництво СРСР прийняло рішення вирівняти Ленінградський «Фордзон-Путиловец» у ціні із
«Fordson» імпортного виробництва на рівні 2100 рублів, при тому, що собівартість «Фордзон-Путиловец»
досягала майже 4000 рублів [9].
Проте у майбутньому, з форсуванням процесів
колективізації, тобто концентрації землі й робочої
сили у колгоспах, та інтенсифікації праці, якою супроводжувалися ці процеси, дана модель трактора втрачала свою актуальність, оскільки окрім своїх конструктивних недоліків, вона не була розрахована для таких
навантажень [29].
Варто зазначити, що у подальшому розвитку механізації сільського господарства, національна галузь
машинобудування СРСР мала певні схильності до фетишу у розробці зразків техніки, що переважно нагадували відповідні зразки американських та інших розробників, і ці «збіги конструкторської думки» далеко
не завжди мали за передумову офіційне оформлення
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[7]. Однак не варто засуджувати з цього приводу різних конструкторів, розробників проєктів та інших «авторів винаходів» у злочині з викрадення інтелектуальної власності, адже очевидно, що викрадення технологій ворожих капіталістів задля побудови комунізму — це було одним із стратегічних напрямків розвитку СРСР [12].
Для характеристики «успіхів» СРСР по механізації сільського господарства та виробництва продуктів
харчування в цілому варто розглянути такі дані: середній валовий збір зерна становив 747 млн центнерів
в 1925-1928 рр. і 667 млн центнерів — у 1933-1936 рр.
У 1937-1940 рр. зібрали 827 млн центнерів — завдяки
дуже гарному врожаю в 1937 р. і врожаю з приєднаних
(і ще не повністю розкуркулених) територій Західної
України і Західної Білорусі в 1940 р. А ось в 1938 р.
зібрали 739 млн центнерів, у 1939 р. — 736 млн, трохи
менше, ніж середня цифра за 1925-1927 рр. Щодо
ефективності механізації. У 1937 р., при наявності в
сільському господарстві 531 000 тракторів, зібрали
984 млн центнерів зерна — 1 583 центнера на трактор.
У 1927 р., при наявності 28 000 тракторів, зібрали
728 млн центнерів зерна, 26 000 центнерів на трактор — в 16 разів більше [19].
Серед факторів виробництва, окрім слаборозвинутих засобів праці, в СРСР також були відсутні умови
для розвитку науково-технологічного прогресу. Так,
багатьох вчених, конструкторів, винахідників та і загалом інтелігенції, що пережили війни та революції на
початку ХХ ст., було придушено як фізично, так і морально впродовж репресій 20-30-х років. Та головною
перешкодою було максимально несприятливе середовище для появи людей, що здатні власним мисленням
генерувати ідеї для вдосконалення сільськогосподарського машинобудування, технологічних процесів, організації виробництва й функціонування народного
господарства тощо. Світоглядні відхилення від лінії
більшовицької партії означали фактичну другосортність індивіда у суспільстві, а то й загрожували йому
репресіями у випадку їх відкритого прояву [11; 18].
Такі обставини змушували багатьох талановитих людей приховувати в собі їх внутрішні переконання,
тобто насильно їх подавляти, щоб ненароком не розкрити розбіжності свого світогляду із партійною лінією [16]. Навпаки, таке середовище було інкубатором
для вирощення бюрократичного апарату із кар’єристів
та соціопатів різного сорту й ґатунку, що перетворювалися в «еліту» суспільства завдяки готовності йти
на будь-які жертви «в інтересах партії», насправді ж
швидше у своїх власних.
Земля та засоби праці були націоналізовані, а робоча сила мала такий же рівень «прав та свобод», як
на римській віллі античної доби [3]. Це дозволяло
розбудовувати аграрно-продовольчий комплекс за галузевим принципом, згідно чітких пропорцій та точних розрахунків, як і передбачала планова економіка.
Окрім того, як відомо, перлиною системи забезпечення населення продуктами харчування у СРСР була
уніфікація цих самих продуктів харчування. Даний
принцип уніфікації продуктів розповсюджувався й на
інші галузі економіки СРСР [17]. Таким чином, кожен
громадянин СРСР споживав однакові продукти харчування, одягався в однакові речі та жив у однакових
помешканнях на однакових вулицях, що зрештою було
основою для однотипних фільмів про життя в СРСР.
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«Інша картина складається в ринкових умовах.
Для того, щоб виробництво товарів було ефективним,
необхідно забезпечити не тільки мінімум витрат, але
і випуск товарів у такому асортименті, який відповідає
бажанням людей заплатити за них. При централізованому плануванні випуску будь-якої продукції врахування бажань споживачів стає величезною проблемою, оскільки для досягнення ефективності необхідно
порівняти граничну норму трансформації із граничною нормою заміщення у споживачів. Якщо різні споживачі віддають перевагу різним видам продукції, стає
дуже важко визначити скільки і чого дати кожному
споживачеві, щоб у всіх була однакова гранична норма
трансформації. На це потрібні колосальні інформаційні та матеріально-технічні ресурси, тоді як добре
налагоджена ринкова конкуренція дозволяє отримати
ефективний результат при відносно низьких витратах»
[14]. Однак такі принципи уніфікації мали позитивний
вплив на виробництво продуктів харчування з точки
зору мінімізації витрат для компенсації низької продуктивності внаслідок повільного розвитку таких факторів виробництва, як засоби праці та науково-технологічний прогрес [15; 22; 24].
Як уже згадувалося система забезпечення населення продуктами харчування, як і вся економіка у
СРСР, була орієнтована на самозабезпечення, тобто
відсутність серед пріоритетних джерел постачання
продуктів імпорту. Однак варто зауважити, що на ділі
в СРСР маса імпорту продуктів харчування невпинно
зростала починаючи із 60-х років у рамках загального
розширення зовнішньої торгівлі, поступово випереджаючи інші види товарів у структурі імпорту. Імпорт
продуктів харчування у СРСР носив не торгівельний,
а скоріше обмінний характер, як у первісному суспільстві, адже компенсацією за поставлені продукти
харчування були нафта й газ, тобто невідтворювальні
стратегічні ресурси. Сама ж система забезпечення продуктами харчування в СРСР вимагала наявності значних постійних запасів продуктів. Сюди ж варто додати
й теоретичну необхідність збільшення резерву, адже
СРСР була ізольована від капіталістичних країн не
лише за торгівельно-економічними зв’язками, а й політичними, суспільними та договірними. А зважаючи
на перманентну підготовку до чергової світової війни/
революції впродовж всього існування СРСР така необхідність збільшення резерву була не лише теоретичною.
Однак найбільшим недоліком системи забезпечення продуктами харчування населення в СРСР був
не занепад науково-технологічного прогресу, і не обмеженість цієї системи виключно національним виробництвом, а сукупність явищ, що найкраще можна
описати категорією — дефіцит.
«Дефіцит — це узагальнююче поняття, яке характеризує широке коло явищ, які приходять при згадці
цього слова до кожного: дефіцит тих чи інших споживчих товарів або недостача житла, стояння в прямому сенсі цього слова у черзі в м’ясному магазині і в
булочній або, наприклад, очікування у невидимій
черзі, наприклад, встановлення телефону або звільнення місця у лікарні. Аналогічні проблеми виникають і у виробничій сфері — дефіцит робочої сили, матеріалів, вузлів та деталей, електроенергії та ін.» [30].
Планова економіка за своєю суттю передбачає
цілком точне визначення кожної дії наперед, але ж

ВІСНИК ЕКОНОМІЧНОЇ НАУКИ УКРАЇНИ

КРИВУН М. В.
людям властиво помилятися. Однак варто було на якомусь етапі допустити неточності у розрахунках або допустити найменший прояв корупції чи зменшення запланованих показників, саботаж, самоуправство і
т. ін.,тоді наслідком цього ставали пусті полиці в магазинах окремих міст, районів, областей та цілого
СРСР. Жодної ринкової гнучкості, механізмів перерозподілу наявних продуктів, пошуку альтернативних
джерел даною моделлю системи забезпечення населення продуктами харчування, як і економікою СРСР
в цілому, не передбачалося. В автопромисловості для
особистих потреб громадян чи у виробництві побутової техніки ці недоліки не створювали надмірного напруження — допоки в СРСР утримувався інформаційний вакуум, люди вірили, що живуть в найрозвинутішій країні із найвищим рівнем життя, а туалетний папір — це атрибут буржуїв [21]. Однак особливості потреб людини у продуктах харчування змушували людей створювати натовпи за декілька годин перед відкриттям магазинів.
Характер та особливості явищ дефіциту у соціалістичній економіці, причини його безальтернативного
посилення та взагалі сутність багатьох процесів у рамках планової економіки, описав Януш Корнаі у своїй
роботі «Дефіцит» [30].
Варто звернути увагу, що окрім негативного
впливу на забезпечення необхідної кількості продуктів
харчування належної якості для потреб населення, дефіцит також негативно впливає на мінімізацію часу та
підвищення комфорту у процесі задоволення потреб
населення у харчуванні. Обмежений вибір та низька
ступінь обробки продукту (відсутність готових страв)
збільшують час приготування та споживання. Недостатній розвиток мережі магазинів для роздрібних споживачів, їх графік роботи, відсутність доставки продуктів до споживача, та обмеження сфери транспорту
збільшують час транспортування продуктів харчування
до кінцевого споживача. І на кінець, черги, що породжені дефіцитом, колосально збільшують час очікування та придбання продуктів харчування. А обмеження кількості продуктів, що споживач може купити
за раз примножують і цей останній, і час на транспортування, і витрати, що здійснюються у цих процесах. Замість отримання піцци на вибір з доставкою,
індивід немає альтернатив, окрім стояти в черзі за
маслом, при тому, що за цим же продуктом знову доведеться повернутися, як тільки він з’явиться у продажі, адже обмеження на продаж в одні руки не дасть
купити більше однієї упаковки за один раз [1; 6]. «Населення у стані покупного ажіотажу їх (товари — авт.)
дуже швидко скупало. 2-3 години інтенсивної торгівлі
і товару знову не було на полицях. Тому тим, хто,
йдучи увечері з роботи, його не зміг купити, здавалося,
що товар і зовсім не завозили» (жаль, що так, адже
якби вони знали тільки, що товар там побував — ніякого ажіотажу не було б — авт.) [13].
Таке виконання завдань по забезпеченню населення продуктами харчування у свою чергу впливало
на якість життя населення, і зокрема, тієї його частини, від якої залежав науково-технічний прогрес —
круг замикався. «На початку 90-х років в СРСР рівень
розвитку економіки відставав від рівня США приблизно на 20-30 років. В галузі АПК — СРСР поступався
всім розвинутим країнам» [4].
Так, нівелюючи досягнення окремих вчених у науково-винахідницькій роботі, загалом у СРСР «оп-
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лата» робочої сили, мотиваційна система, і найголовніше, система розподілу товарів створювали токсичне
середовище для розвитку науково-технологічного прогресу. Система забезпечення населення продуктами
харчування була побудована за принципом, який найкраще опише цитата із «статті» електронного ресурсу
відданих фанів більшовицької ідеології: «Радянська
планова економіка враховувала потреби всіх людей,
всіх громадян країни. Тому у Радянському Союзі будьякий громадянин країни міг дозволити собі купити
практично все, що продається у радянських магазинах» (тобто практично нічого, окрім «кільки в томаті» — авт.).
З іншої боку, варто зазначити, що на певному
етапі і в самому СРСР почали розуміти згубність деяких рис такої економіки. Реформи 60-80 років, у яких
вилилися відповідні зміни у економічній моделі
СРСР, називають по-різному: ринковими, ліберальними, опортуністськими тощо. Їх характер та ступінь
впливу на систему забезпечення населення продуктами харчування досить неоднозначний. З одного
боку, послаблення системи тотального суспільного
контролю та репресій нанесло черговий удар по далеко
неідеальних потужностях виробництва, які довелося
частково компенсувати за рахунок зниження якості
продукції [5; 23], а частково за рахунок імпорту зерна
із США [2].
А з іншого — відбувалися також і позитивні зміни
у сфері задоволення потреб населення у харчуванні. В
першу чергу це розширення зовнішньої торгівлі, як із
країнами соціалістичного табору, так із капіталістичними. Продукти харчування були якраз однією із основних статей імпорту. Внаслідок цього не лише компенсувалася недостача зерна, але й розширювався
асортимент продуктів харчування: тропічні фрукти,
екзотичні види ягід, горіхів, олії, сировина для переробки та готові продукти, як цигарки, алкогольні напої чи консервації, наприклад [2]. Ці та інші види продуктів харчування були важливим чинником збагачення скромного асортименту продуктів для громадян
СРСР.
Висновки. У підсумку, система забезпечення населення продуктами харчування за відсутності ринку
продуктів харчування, на прикладі історії СРСР, розвивалася не гармонійно, а свої завдання виконувала
не стабільно. Так у наведених проблемах дефіциту
розкривається низький рівень виконання одного з головних завдань — мінімізації часу та підвищення комфорту людини у процесі задоволення потреб населення у харчуванні.
Окрім цього, завдання із забезпечення необхідної
кількості та різноманіття продуктів харчування належної якості для задоволення потреб населення у продуктах харчування також не виконувалося належним
чином, що показано на прикладі асортименту та якості продуктів харчування. Ще одним прикладом цього
залишаються відомості про жахливі явища голодоморів у СРСР, найсмертельніший з яких відбувся у 19321933 рр. на теренах України. Вони, очевидно, були наслідками не просто провалу завдань із забезпечення
населення продуктами харчування, а політикою свідомого знищення певної частини населення, що однак
виходить за рамки теми цього дослідження.
Серед факторів виробництва продуктів харчування у системі їх забезпечення в СРСР найслабшою
ланкою був науково-технологічний прогрес. Однією з
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причин стагнації його розвитку можна вбачати у тоталітарній більшовицькій політиці, що направлена на
придушення особистісного розвитку людини.
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НАШІ ЮВІЛЯРИ
АКАДЕМІКУ АКАДЕМІЇ ЕКОНОМІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ —

ОЛЕКСАНДРУ МИКИТОВИЧУ БУТУ — 80!
80 років тому Олександр Микитович Бут народився у м. Дебальцеве Донецької області. По дитинству
науковця на окупованій території пройшлася Друга
світова війна: «Как оказалось, наши семейные запасы
быстро закончились, помощи ожидать было не откуда
и не от кого. Державе было не до нас. … После очередной бомбёжки советскими лётчиками нашего посёлка летом 1943 г. … бомбовым ударом был в нашем
дворе разбит сарай, где находился погреб, в котором

мама пряталась с нами во время налётов авиации, обстрелов артиллерии». Саме після цього Олександр
Микитович отримав поранення, яке дається взнаки
протягом усього життя.
У школі був активістом, кореспондентом міської
газети «Дебальцевский рабочий», став одним із перших «золотих» учнів в історії школи № 62. Протягом 1957—1962 р. навчався на історичному факультеті Харківського державного університету імені
О. М. Горького.

По завершенню 1 курсу істфаку Харківського державного університету, 1958 р.
На основі періодичних джерел 1920—1930-х років
з Німеччини, яких майже не торкалася рука дослідників, захистив дипломну робота на тему «Перші роки
діяльності на чолі Комуністичної партії Німеччини
Е. Тельмана» під керівництвом доцента Р.С. Альпера.
За держнаправленням працював у м. Чистякове Донецької області вчителем історії середньої школи
№ 10, викладаючи у класах з українською мовою навчання. Громада двічі висувала та обирала Олександра
Микитовича членом міськкому партії, депутатом
міськради від трудового колективу шахти № 17-біс. Історика було запрошено викладати історію КПРС до
Торезького ЗТФ Донецького політехнічного інституту.
У 1971 р. О.М. Бут вступив до аспірантури Донецького політехнічного інституту. З переводом наукового керівника Г.Я. Пономаренка завідувачем кафедри в Донецький державний університет туди перейшов і аспірант. Невдовзі у стінах Донецького університету відбувся захист кандидатської дисертації.
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Особисті наукові інтереси Олександра Микитовича перебувають на стику історії та економіки, що
продемонстрував його успішний захист докторської
дисертації у Київському державному університеті на
тему «Управління промисловістю України. 1921—
1941 рр. Історико-партійний аспект». Варто наголосити, що науковець відстояв свою позицію, навідріз
відмовившись від загальноприйнятої тоді назви теми
дослідження: не «Боротьба КПРС…», не «Діяльність
Комуністичної партії…», а тільки «Управління промисловістю…: історико-партійний аспект». Член-кореспондент НАН України В.Ф. Солдатенко по завершенні захисту сказав: «Бачите, який земляк прийшов у
науку. Ну і впертий козак!». Як дисертант Олександр
Микитович кинув виклик старим традиціям радянської історіографії та у своєму дослідженні поставив питання про ціну здійснення радянської індустріалізації.
О.М. Бут уперше довів, що Постанова Раднаркому
СРСР і ЦК ВКП(б) по вугільному Донбасу (квітень
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1933 р.) започаткувала командно-адміністративний
метод управління, а Донбас став «полігоном» його випробування, режимом розповсюдження на всі галузі
господарства. Крім того, він категорично заперечив
сталінське визначення стахановського руху як «соціалістичного змагання». Такий висновок базувався не
лише на глибокому вивченні архівних документів і
системному аналізі опублікованих джерел і літератури,
а й на особистому спілкуванні з О.Г. Стахановим, від
якого, працюючи в м. Чистякове, Олександр Микитович почув такі слова: «Я не за рекордом опускался в забой». Відстоюючи правду історії перед науковими колами, вчений також переймався вихованням студентів
як патріотів України та рідного Донецького краю.
У колі наукових інтересів дослідника перебувають
проблеми управління промисловістю радянської України в 1920—1930-ті роки, сутність «нової економічної
політики», значення для регіону та країни Постанови
Раднаркому і ЦК ВКП(б) по вугільному Донбасу (квітень 1933 р.), теорія концентрації гірничих робіт, забуті імена новаторів і професіоналів промисловості
України, у тому числі репресованих режимом. Численні імена господарників, новаторів виробництва
передвоєнної доби стали відомі у нашій країні завдяки
ретельному дослідженню та використанню істориком
документів архівів народного господарства СРСР,
СБУ, обласних державних архівних установ. Підсумком тривалих історико-економічних наукових пошуків
О.М. Бута стала монографія «Економічна контрреволюція», присвячена проблемам на тлі соціально-економічних перетворень у радянській Україні 1920—
1930-х років, а в цьому році друкуватиметься монографія «Україна та Республіка Польща: еволюція від
білатеральних відносин до євроатлантичної інтеграції», яка демонструє і досягнення Олександра Мики-

товича як вихователя нових поколінь істориків. Старання науковця відзначили Академія економічних
наук України і Петровська Академія наук і мистецтв
(м. Санкт-Петербург), у яких він став, відповідно, академіком і членом-кореспондентом.
У межах державного проєкту науково-документальної серії книг у 27-ми томах «Реабілітовані історією» Олександр Микитович Бут впродовж десятиріч
є дослідником, автором і заступником голови редколегії тому «Реабілітовані історією. Донецька область».
Головна редколегія засвідчила як попередній результат
по Донецькій області: 6 збірок «Правда через роки»,
«Книга памяти греков Украины», і найголовніше досягнення: 9 книг (станом на 2020 р.) Донецького тому
«Реабілітованих історією».
За своє життя Олександр Микитович пройшов усі
щаблі дослідницьких (кандидат історичних наук з
1974 р., доктор історичних наук з 1991 р.) і викладацьких сходин: старший викладач, доцент, професор,
очільник кафедри історії України. На всіх цих посадах
він завжди доводив творче ставлення до професійної
діяльності, демонстрував унікальний особистий підхід,
достеменно досліджуючи всі аспекти своїх предметів,
щоб знайти істину історії та ліквідувати застарілі міфи,
що залишилися в історичній науці ще з часів сталінізму. Наукова позиція професора О.М. Бута — знати
історію, якою вона була, зі сльозами на очах і від радощів, і від бід. Не провина молодого вибійника і руху,
чиїм ім’ям почали його називати, а біда, яка йшла від
сталінської оцінки руху як «вищої форми соціалістичного змагання», з усіма наслідками цього для промисловості, інженерів і робітників. Викликами старим парадигмам заявив про себе як активіст краєзнавців
Донбасу, Національної спілки краєзнавців України,
членом правління якої він є.

Урочистості з нагоди 80-річчя ДонНУ імені Василя Стуса
Тисячі фахівців народного господарства були
студентами доцента (1975 р.), а потім і професора
(1992 р.) О.М. Бута. Як методист Олександр Микито-
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вич активно розробляв навчальні та навчально-методичні посібники, виступав з доповідями на методичному семінарі кафедри, союзних, всеукраїнських і уні-
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верситетських конференціях, часто керував на них секціями. Серед його навчальних посібників: «НЭП в
Украине: развитие и размещение производительных
сил»; «Сталинизация промышленности УССР (вторая
половина 1920—30-е годы)»; «Україна в 30-ті роки
ХХ століття»; «Історія сучасного світу»; «Міжвоєнна
доба світової історії (1918—1938 рр.)», ««Історія України: семінари, кредитно-модульний зріз»» «Історія України: Деякі актуальні питання середини ІХ — початку
ХХ ст.», «Україна в умовах радянської тоталітарної
системи», «Історія України: проблемні лекції для студентів неісторичних спеціальностей вищих навчальних закладів» та ін. За активної участі О.М. Бута до
високо оціненого підручника «Історія України: погляд
із сьогодення» були додані три навчально-методичні
посібники: «Історія України: навч. посібник для студентів неісторичних спеціальностей ВНЗ», «Історія
України: кредитно-модульна система організації
навчального процесу»; «Історія України мовою документів».
Під керівництвом професора О.М. Бута відбулися
захисти кандидатських і докторських дисертацій, автори яких презентують молоде покоління професійних
дослідників історії. Винесені у заголовок слова про
Олександра Микитовича вперше почув його вихованець Кирило Ігорович Мєлєкєсцев, і в ході знайомства
з ним переконався в їх правоті.
З початком російської агресії проти України
Олександр Микитович Бут залишився на боці рідної
країни та був одним з перших професорів, хто евакуювався до Вінниці, де взяв участь у розбудові нового
ДонНУ — в екзилі. У складних умовах переміщення
Олександр Микитович очолив кафедру історії України. Традиційно пов’язаний з викладанням історії на

економічному й біологічному факультетах, професор
повернувся до студентів рідного істфаку, викладаючи
ключові програмні дисципліни та авторські спецкурси, присвячені боротьбі із забуттям імен новаторів
промисловості та репресованих.
На Вінниччині вчений розширив дослідження,
вивчивши документи з місцевого держархіву щодо долі
керівників та інженерів цукрової промисловості Поділля радянської доби. Особливо актуальними в ході
широкої співпраці факультету історії та міжнародних
відносин з Генконсульством Республіки Польща,
Варшавським університетом, ГО «Конфедерація поляків Поділля — XXI ст.» стали його новітні роботи з
історії репресій сталінського режиму проти етнічних
поляків Вінницької області, які займали важливе місце
у розвитку промисловості краю. Під керівництвом
Олександра Микитовича кафедра історії України популяризувала святкування на факультеті Дня козацтва,
Масляної, а також проведення традиційних уже пробних тестувань ЗНО та навчальних квестів з історії
м. Вінниця для школярів старших класів.
Колеги шанують професора Бута Олександра
Микитовича за його наполегливість, чесність, віддану
працю заради історичної істини та виховання нової
генерації громадян України. Щиросердно вітаємо
Олександра Микитовича з 80-річчям, зичимо довгих
літ життя, творчої наснаги, втілення визначених дослідницьких цілей. Нехай доля шле міцне здоров’я,
добро та щастя, а віра, надія та любов будуть вірними
супутниками на життєвому шляху.
Бажаємо успіхів у будь-яких починаннях. Нехай
підтримують і надихають рідні люди, розуміють і допомагають колеги, радують досягненнями учні, а негаразди
та непорозуміння оминають стороною.
Президія Академії економічних наук України,
Вчена рада Інституту економіки
промисловості НАН України,
Редколегія журналу
«Вісник економічної науки України»
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АКАДЕМІКА АКАДЕМІЇ ЕКОНОМІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
КЕРІВНИКА ДНІПРОПЕТРОВСЬКОГО ВІДДІЛЕННЯ АЕН УКРАЇНИ
ДОКТОРА ЕКОНОМІЧНИХ НАУК НАУК, ПРОФЕСОРА

Ткаченка Володимира Андрійовича
ВІТАЄМО З 85-РІЧЧЯМ!

Хуторянин! Народився 8 вересня 1935 року на
хуторі Луговий на Дніпропетровщині. Там же закінчив
початкову школу (чотири класи), а потів і в сніг, і в
дощ, і в морози, і в спеку кожен день три кілометри
пішки (транспорту тоді ж не було). І так три роки, де
успішно закінчив неповну середню школу в селі Дебальцеве. Куди? Залишатися в колгоспі? Ні! Жага до
знань сильніша за обставини. І батько Андрій Ілліч
допомагає йому поступити в середню школу № 42
Сталінської залізниці на платній основі. Тож Володимир ціле літо працював у колгоспі, щоб заробити
150 карбованців для оплати навчання у школі. І так
три роки: і в сніг, і в дощ, тільки вже 13 кілометрів. А
транспорту не було! Хіба що хтось їхав на конях на
базар чи на потяг до міста.
Початок життєвого шляху був складним і сповненим щоденної боротьби за життя – Велика Вітчизняна
війна, окупація, голод і страждання стали для нього
визначальними у формуванні фізичного і морального
стержня особистості. Мудрість батьків, віра в здатність
перемагати життєві негаразди, повага і людяність хуторян дозволили стати сильним і зорієнтованим на досягнення поставленої мети, навчитись виживати за
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любих обставин. Найбільшою мрією юнаків повоєнного періоду було бажання стати пілотами. Не дивно,
що і Володимир Ткаченко обрав теж цю дорогу у безкрайнє небо. Але з цього почалось і найскладніше –
після підготовки до польотів за межі Землі, на одному
із важливих етапів серце його не витримало. Висновок: непридатний до польотів. Розпач і пошук нової
життєвої сторінки привело його в 1957 році на Дніпропетровський машинобудівний завод. Це була підказка долі, визначення життєвого шляху, адже саме
тут починалася історія створення першої ракети, яка
здолала земне тяжіння і проклала шлях землянам у
космос. Його працелюбство, талант, цілеспрямованість, дозволили практично своїми руками виготовляти деталі складних систем цієї ракети. Відданість
справі, енергія творення, патріотизм запалювали юні
серця, гуртували молодь навколо ідеї космосу. Володимир Ткаченко стає лідером могутнього комсомольського руху молоді, а їх було понад 40 тисяч – керівником і натхненником. Розуміючи необхідність глибокого наукового обґрунтування наступних кроків
в освоєнні зоряного простору, працює над поглибленням теоретичних знань, він закінчує фізико-технічний
факультет Дніпропетровського державного університету імені 300-річчя возз'єднання України з Росією
і отримує диплом інженера-механіка літальних апаратів. Гостре почуття відповідальності перед Батьківщиною, бажання віддати всі свої сили, енергію і навіть
життя заради створення могутньої ракетно-космічної
галузі країни дозволяють йому стрімко рухатись, долаючи нові висоти.
З 1963 року він уже працює старшим інженером
в НДІ технології машинобудування (м. Москва). Наступні щаблі трудового шляху характеризується його
високим інтелектуальним рівнем, глибокими теоретичними знаннями, різноплановістю і постійним пошуком: 1976 рік – Український НДІ технології машинобудування (Дніпропетровськ) – начальник лабораторії організації та управління виробництвом літальних апаратів, – головний фахівець з організації та управління виробництвом літальних апаратів Міністерства загального машинобудування відповідальний за
технологічне забезпечення виробництва. Листопад
1990 року – диплом кандидата економічних наук. Квітень 1992 року – диплом доктора економічних наук.
Один із засновників Академії економічних наук України. 1993 рік – диплом дійсного члена Академії. За
його представленням у 1993 році був створений Державний базовий центр критичних технологій у машинобудуванні «Криттехмаш» – директор.
Сьогодні Володимир Андрійович – доктор економічних наук, доктор філософії еніології, академік
Академії економічних наук України, заслужений працівник промисловості України, відмінник освіти України, академік Російської академії природничих наук,
академік Міжнародної академії біоенерготехнологій,
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дійсний член Міжнародної академії наукових винаходів та наукових відкриттів, Міжнародної академії інформаційних наук, почесний член Міжнародної академії нетрадиційної медицини.
Збігали роки, змінювалися політичні і соціальні
умови, збагачувались і видозмінювались його світобачення у різноманітних аспектах, заставляло по-новому
осмислювати зроблене, шукати перспективу розвитку
земної цивілізації, вдосконалення громадського суспільства, кожної особистості. Що є істина, добро і зло,
як знайти шлях до очищення і вдосконалення людини,
її взаємодії з навколишнім середовищем і Всесвітом.
Аналізуючи пройдені історичні етапи розвитку суспільства, його структуру, дійшов висновку про його
розшарування залежно від рівня світосприйняття,
особливості функціонування моделі управління сучасного світового співтовариства. Українці – наймудріша
нація на землі, бо є нащадками найпершої хліборобської цивілізації, потомками атлантів і аріїв, що пізнають істину серцем. Усвідомлюючи необхідність широкого роз’яснення свого бачення теорії розвитку, Володимир Андрійович у 1995 році створює Міжнародну
академію біоенерготехнологій, об’єднавши зусилля
вчених-однодумців із 32 країн світу, ставши її Президентом.
У 1997 році стає проректором з наукової роботи
та завідуючим кафедри економіки підприємства і створює наукову школу управління, добивається відкриття
Спеціалізованої вченої ради по захисту дисертацій на
вчене звання кандидата та доктора економічних наук.
2000 рік – атестат професора кафедри економіки підприємства. З 2005 року – заступник директора НДІ
розвитку економіки та суспільства . З 2008 року – заслужений професор університету, член вченої ради. З
2012 року по даний час – заступник директора Дніпропетровського університету ім. Альфреда Нобеля.
В 1994-2004 роках В. А. Ткаченко був членом
Консультативної ради з соціально-економічних питань при Голові Верховної Ради України, розробником
ряду програм державного значення: Національної
програми України «Критичні технології», соціальноекономічних перетворень в суспільстві України, запобігання національній катастрофі в Україні, діяльності
Кабінету Міністрів України. Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність».
Для визначення напрямків наукової діяльності
вченого потрібно розуміти його глибокі дослідження з
питань космічного середовища з позицій нової фізики
ефіру, перспектив трансформації земної цивілізації з

огляду на взаємодію духовно-моральних і науковотехнічних факторів, принципи і шляхи управління
складними соціально-економічними системами, концептуальні принципи трансформації суспільства.
Особлива місія – консолідація наукових сил світу на
збереження і розвиток планети Земля. З точки зору
В. А. Ткаченка людина повинна розглядатися в єдності трьох начал – космічного, біоенергоінформаційного і соціального. Лише в такому поєднанні, глибокому вивченні природи людського розуму він бачить
перспективу позитивного розвитку цивілізації на відміну від існуючої цинічної концепції про знищення
чисельності населення до «золотого мільярда» і знецінення оточуючого середовища, його ціль: екологічно
чистий розум в екологічно чистому суспільстві.
Володимир Андрійович веде наукову школу «Методологічне забезпечення процесів корпоративного
управління та проєктного менеджменту». Видатний
вчений активно працює в наукових і спеціалізованих
радах багатьох національних університетах, є членом
редколегій наукових журналів, як в Україні, так і багатьох країнах світу (Білорусь, Болгарія, Чехія,
Польща, Казахстан, Росія). Під його керівництвом
докторські дисертації захистили шістнадцять науковців, майже в 50-ти аспірантів і здобувачів дисертацій
був науковим керівником. Науковий здобуток ювіляра
складає більше 300 наукових праць, у тому числі
53 монографії з розвитку землян та Всесвіту.
Заслуги В. А. Ткаченка високо оцінені як державою, так і громадськими і науковими інституціями –
серед яких —ордени, медалі, звання за наукові досягнення і вірне служіння народу України. Геніальність
вченого базується на глибокій логіці системного мислення, знанні фізичних основ того, що відбувається на
планеті і у Всесвіті, філософському баченні розвитку
процесів і явищ.
За наукові заслуги перед Україною він нагороджений орденом «За заслуги» ІІІ ступеня, «За заслуги» перед містом Дніпропетровськ, Орденом Тріумфального Золотого Сокола за заслуги перед «Південним машинобудівним заводом», «За заслуги» перед
Університетом імені Альфреда Нобеля, «За заслуги»
перед Придніпровською державною академією будівництва і архітектури, орденами «Козацька слава» І, ІІ,
ІІІ ступенів, медалями: ім. М. К. Янгеля, ім. ТуганБарановського, ім. А. С. Попова, ім. П. Л. Капіци,
ім. М. Г. Чумаченка, іконою Божої Матері «Всецарица», «За розбудову України» фонду «Відродження»,
«Ветеран труда».
Президія Академії економічних наук України,
Вчена рада Інституту економіки
промисловості НАН України,
Редколегія журналу
«Вісник економічної науки України»
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ВІСНИК ЕКОНОМІЧНОЇ НАУКИ УКРАЇНИ

НАШІ ЮВІЛЯРИ

НАУКОВИЙ РОЗУМ І ЩЕДРА ДУША
Ювілей члена-кореспондента Академії економічних наук України,
почесного професора Національної металургійної академії України
ШПАНКОВСЬКОЇ НІНИ ГРИГОРІВНИ !

Шпанковська Ніна Григорівна народилась на хуторі Ново-Дачний Олександрівського району Луганської області в сім’ї шахтаря і домогосподарки.
Працювати почала з 16-ти років, 10-й клас закінчила у школі робочої молоді. Працювала різноробочою будівельного цеху, рахівником, економістом планового відділу Облпобутуправління, одночасно навчаючись на вечірньому факультеті Дніпропетровського
металургійного інституту (ДМетІ). Закінчила ДМетІ у
1964 р. і здобула кваліфікацію інженер-економіст, потім — Міжнародний інститут менеджменту (Київський
філіал) у 1993 р. за спеціальністю «Інноваційний менеджмент».
За розподілом відпрацювала 3 роки в Сибірському металургійному інституті (СМІ) — НВО «Сибсхідсталь» інженером-економістом науково-дослідної
лабораторії економіки (1964-1966 рр.), у СМІ — асистентом кафедри економіки та організації виробництва
(1966-1967 рр.), потім навчалась в аспірантурі Уральського політехнічного інституту (УПІ) (1967-1970 рр.).
Захистила дисертацію на тему: «Ефективність підвищення якості сталі при обробці її позапічними способами». Кандидат економічних наук (1971 р.), доцент
(1973 р.). Працювала в УПІ на кафедрі економіки і організації виробництва асистентом, доцентом (1970-
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1977 рр.), потім — в Інституті економіки промисловості НАН України старшим науковим співробітником
(1977-1979 рр.), у ДМетІ (з 1993 р. — Державна металургійна академія України (ДМетАУ), з 1999 р. — Національна металургійна академія України (НМетАУ))
на кафедрі організації та планування виробництва (з
1992 р. — кафедра менеджменту) доцентом (19792000 рр.), на кафедрі фінансів та обліку доцентом
(2000-2003 рр.), професором на кафедрі обліку і аудиту
(2003-2015 рр.).
Під час проведення економічних реформ і трансформації підприємств до ринкових умов функціонування для отримання нового практичного досвіду працювала за сумісництвом:
— старшим науковим співробітником, відповідальним виконавцем та науковим керівником госпрозрахункових НДР для металургійних підприємств в
наукових частинах СМІ (1966-1967 рр.), УПІ (19691977 рр.), ДМетІ (ДМетАУ, НМетАУ) (1979-2014 рр.);
— заступником директора з економіки Дніпропетровського філіалу Першого Українського недержавного пенсійного фонду «Європейський» (19971998 рр.);
— доцентом інституту підвищення кваліфікації
керівників і фахівців підприємств чорної металургії
України (1980-2000 рр.);
— завідувачем відділу Методичного забезпечення
Центру творчості НМетАУ (1994-1995 рр.);
— провідним науковим співробітник відділу організації наукових досліджень УкрДержНДІ МСПІ
(2000-2007 рр.);
— професором кафедри фінансів Інституту післядипломної освіти (2001-2015 рр.);
— консультантом Дніпропетровського Обкому
профспілок підприємств Гірничо-металургійного комплексу (2006-2008 рр.) та ін.
Основні напрями наукової та науково-педагогічної діяльності: управління якістю продукції, підвищення ефективності металургійного виробництва,
удосконалення господарського механізму і контролю,
методологія економічного аналізу й аудиту, імітаційне
моделювання, тестування, ділові ігри, ціноутворення,
історико-культурологічні аспекти підготовки фахівців.
Підготувала двох кандидатів економічних наук за
2 спеціальностями (08.00.09 та 08.00.04), виступала рецензентом авторефератів та опонентом кандидатських
дисертацій.
Опублікувала 320 наукових та навчально методичних праць. Була керівником авторського колективу
і співавтором 8 підручників, надрукованих у центральних виданнях, у тому числі: «Техническое нормирование металлургического производства» (Москва: Металлургия, 1977), «Методические указания для преподавателей технических вузов по структуре и содержанию предметного комплекса МАО» (Киев: УМО,
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НАШІ ЮВІЛЯРИ
1991), «Технико-экономические расчеты по организации, планированию и управлению металлургическим предприятием» (Москва: Металлургия, 1991);
навчальних посібників з грифом МОН України: «Економічна діагностика» (Дніпропетровськ: НМетАУ,
2010.), «Стратегічний аналіз» (Дніпропетровськ:
НМетАУ, 2011), «Облік і аналіз зовнішньоекономічної
діяльності» (Дніпропетровськ: НМетАУ, 2011), «Внутрішньогосподарський контроль» (Дніпропетровськ:
НМетАУ, 2012), «Аналіз господарської діяльності: теорія, методика, розбір конкретних ситуацій» (Київ:
ЦУЛ, 2012) та ін. Є співавтором монографій: «Управлінські та організаційно-економічні проблеми медикосоціальної експертизи: стан та шляхи удосконалення»
(Дніпропетровськ: Пороги, 2004), «Організаційно-економічний механізм забезпечення бездефектного виробництва на підприємствах машинобудування: облік,
аналіз, ефективність» (Дніпропетровськ: НМетАУ,
2014) тощо.
Отримала 12 Свідоцтв про реєстрацію авторських
прав на твори: 4 від Державної служби інтелектуальної
власності України (2015-2017 рр.) та 8 від Міністерства
економічного розвитку і торгівлі України (20182019 рр.).
Активна життєва позиція, працьовитість та особиста відповідальність за доручені справи і виконання
службових функцій забезпечували своєчасне і творче
їх виконання в якості: Голови секції методів активного
навчання (МАН) (1980-1994 рр.); Голови секції контролю знань і тестування Методичної ради НМетАУ
(1994-2010 рр.); Вченого секретаря Ради інженерноекономічного факультету (з 1995 р. — факультету економіки і менеджменту) (1979-2015 рр.); відповідальної
за науково-виробничі зв’язки факультету; відповідального виконавця-координатора і безпосереднього учасника процесів ліцензування та акредитації спеціальності «Менеджмент організацій» в НМетАУ (2008 р.);
члена журі Всеукраїнської олімпіади студентів спеціальності «Облік і аудит» (2003-2014 рр.); члена редколегії наукового збірника Свердловського інституту народного господарства (1979-1981 рр.); члена народного
контролю МЧМ УРСР; Голови Профспілки Дніпропетровського відділу Інституту економіки промисловості НАН України (1977-1979 рр.); Члена Фонду соціальної підтримки вчених Придніпров’я (19932019 рр.) та ін.
Власним прикладом Ніна Григорівна надихала
студентів, слухачів і аспірантів до наполегливості у досягненні мети наукових досліджень, отримання нових
знань шляхом самоосвіти, виховувала доброзичли-

вість, працелюбність, сприяла підвищенню рівня загальної і професійної культури. Особливу увагу приділяла аналітичній культурі як базі для дослідження
тенденцій розвитку економіки та розробки і впровадження управлінських рішень (стратегічних, тактичних, оперативних).
Немало зусиль вона докладала для підтримки
стійких науково-виробничих зв’язків з провідними
металургійними комбінатами: Челябінським і Челябінським електрометалургійним, Бєлорєцьким, Златоустовським МК, МК «Криворіжсталь», Першоуральським і Нікопольським новотрубними заводами, ПАТ
«Ніко-Тьюб», Нікопольським феросплавним заводом
тощо. Ці зв’язки проявлялись у виконанні госпрозрахункових НДР, створенні і провадженні науковометодичного та інформаційного забезпечення заводської системи підвищення кваліфікації і перепідготовки
кадрів, навчання резерву на керівні посади, розробці
лекцій та занять з використанням прогресивних методів навчання, підготовці спільних публікацій та ін.
Нагороди: медаль «Ветеран праці» (1995 р.), «Почесна грамота МОН України за особистий внесок у
технології навчання до 100-річчя НМетАУ» (1999 р.),
Грамоти НМетАУ, міської і обласної Дніпропетровських державних адміністрацій, а також Грамоти і
Дипломи Фонду вчених Придніпров’я за призові
місця у щорічних конкурсах видань з наукової і
навчально-методичної літератури (2010-2017 рр.) та ін.
Двічі нагороджувалася Грамотами Всеукраїнської професійної газети «Все про бухгалтерський облік»: у
2008 р. — як науковий керівник НДР магістра Кольцової Марини, яка посіла перше місце у Всеукраїнському конкурсі студентських НДР зі спеціальності
«Облік і аудит» (захист у м. Києві, КНЕУ, 2008 р.), та
у 2013 р. — як найкращий викладач «за вагомий внесок
у розвиток освітянської справи, за багаторічну сумлінну працю з підготовки висококваліфікованих спеціалістів».
Керівництво Національної металургійної академії
України, працівники кафедри обліку і аудиту та весь
колектив факультету економіки і менеджменту щиро
вітають Ніну Григорівну Шпанковську з визначним
Ювілеєм! Висловлюємо шановній Ніні Григорівні
щиру вдячність за роки плідної праці та бажаємо міцного здоров’я, творчої наснаги та благополуччя, на
довгі роки зберегти енергію і молодість душі та залишатися взірцем справжнього викладача і науковця! До
цих привітань приєднуються Президія Академії економічних наук України, Вчена рада Інституту економіки
промисловості НАН України, редколегія журналу.
Президія Академії економічних наук України,
Ректор Національної металургійної академії
України, член-кореспондент НАН України
О. Г. Величко,
Вчена рада Інституту економіки
промисловості НАН України,
Декан факультету економіки і менеджменту
К. Ф. Ковальчук,
Завідувач кафедри обліку і аудиту В. Д. Зелікман
Редколегія журналу
«Вісник економічної науки України»
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ПАМ’ЯТІ КОЛЕГ
ПАМЯТИ ВЫДАЮЩЕГОСЯ УЧЁНОГО-ОРГАНИЗАТОРА
КАЗИМЕЖА ПАЙОНКА

С огромной болью в сердце, мы приняли известие о смерти вице-президента Академии экономических наук Украины профессора Казимежа Пайонка,
выдающегося ученого, талантливого организатора и
международного общественного деятеля.
Профессор Казимеж Пайонк родился 10 июля
1953 года в селе Хлевска-Воля Свентокшиского воеводства. Свою академическую карьеру он начал в Университете им. Адама Мицкевича в г. Познань, окончив
в 1977 году исторический факультет этого университета. В 1980 году защитил докторскую диссертацию, в
1985 году получил научную степень хабилитованного
доктора наук, а в 1999 году — ученое звание профессора.
Кроме того, в своей жизни, профессор Казимеж
Пайонк работал преподавателем на кафедре экономики Высшей государственной профессиональной
школе им. Станислава Сташица, где в 2001-2009 годах
был ректором, а также в Государственном экономическом университете в г. Познань заведующим кафедры
экономической политики и местного самоуправления.
Профессор Казимеж Пайонк был одним из тех
ученых, которые успешно совмещали научную и преподавательскую деятельность, активно участвуя в
сближении науки и практики. Он был выдающимся
специалистом в области государственного управления
и местного самоуправления, автором большого количества научных трудов, посвященных данной тема-
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тике, членом экспертных групп, организатором и докладчиком на многих конференциях. Также профессор Пайонк был членом Программного совета фонда
«Европейское право», Комитета политических наук
Польской академии наук, председателем Совета экспертов Института развития международного сотрудничества, членом научного совета энергетической
компании Enea Operator SA, экспертом Национального научного центра Польши, членом Польского комитета Мирового энергетического совета в Лондоне.
Профессора Казимежа Пайонка всегда будут
помнить, как выдающегося аниматора и организатора
высшего образования на севере Виликопольского
воеводства Польши, и создателя новых перспектив для
жителей Пилы и ее субрегиона. Во время своей каденции на должности ректора, профессор Пайонк развивал инфраструктуру г. Пила, привлек инвестиции, в
результате чего был создан современный академический городок, Центр передовых электронных и информационных технологий, новый спортивный зал и
самая современная библиотека в регионе.
В своей деятельности профессор уделял особое
внимание инновациям в экономике, в частности в
энергетическом секторе. Это нашло отражение в многочисленных проектах ЕС, реализованных профессором.
В знак признания достижений, профессор Казимеж Пайонк был удостоен большого количества
наград и отличий, среди которых Почетный знак за
заслуги перед Великопольским воеводством, Почетный житель г. Пила, индивидуальная награда министра науки и высшего образования Польши, трижды
титул СМИ «Человек года» в категориях «Здравоохранение», «Образование» и «Социальная деятельность»,
офицерский крест от Президента Республики Польша
и много других.
Хочется особо отметить международную деятельность профессора Казимежа Пайонка в Украине. Работая вице-президентом Академии экономических
наук Украины, а также экспертом в структурах Министерства науки и образования Украины и Национальной академии наук Украины, профессор Казимеж
Пайонк всячески содействовал организации и реализации международных научных проектов в духе укрепления дружбы между Польшей и Украиной. За заслуги
в развитии польско-украинских отношений в науке и
образовании, профессор Казимеж Пайонк был удостоен звания почетного профессора Университета
банковского дела в г. Киев.
Казимеж Пайонк был добрым и верным другом,
мудрым наставником и надежным соратником. Он
навсегда останется в нашей памяти как человек с добрым сердцем и широкой душой.
Президиум Академии экономических наук Украины
Ученый совет Института экономики
промышленности НАН Украины
Редколлегия журнала
«Вестник экономической науки Украины»

245

АНОТАЦІЇ
Андрушків Б. М., Кирич Н. Б., Тарасюк Г. М. Особливості організації інформаційного забезпечення учасників ринку землі в умовах добровільного об'єднання територіальних громад. — С. 210.
У статті розглянуто стан та особливості інформаційного забезпечення селян (потенційно домінуючих
учасників ринку землі) про землеустрій та земельні реформи в умовах добровільного об’єднання територіальних громад, ціни і т.п. Шляхом опитування здійснено вивчення громадської думки у цій сфері суспільного життя. Дано порівняльну характеристику земельних ресурсів України. Виявлено причини виникнення
застійних явищ у реформуванні аграрного сектору
економіки. Розкрито проблеми та дію техніко-економічних чинників впливу на організаційно-інформаційне забезпечення сільських учасників ринку землі.
Виділено окремі політичні, економічні, інформаційні
та соціогуманітарні особливості цього процесу. Визначено роль, власне, інформаційного забезпечення у
справі ефективного функціонування в інноваційнологістичному ланцюзі не лише аграрного сектору економіки, а і переробних підприємств, господарської та
фінансової стабільності добровільно об’єднаних територіальних громад та національної економіки загалом
і на цій основі досягнення стабільного розвитку суспільства.
Визначено вплив поінформованості учасників
ринку землі на ефективність державної політики та
розвиток адміністративно-територіальної реформи,
активізацію формування об’єднань територіальних
громад. Дано конкретні пропозиції з удосконалення
системи поінформованості учасників ринку землі та
економічних методів управління техніко-економічними чинниками на різних рівнях управління, запропоновано розробку основних, найважливіших заходів
та принципів керування ними.
Ключові слова: поінформованість, село, ринок
землі; агропромисловий комплекс; земля, реформи;
ресурс; переробна промисловість, добровільне об’єднання територіальних громад, чинник., ЄС.
Антонюк В. П., Ляшенко В. І., Новікова О. Ф.,
Підоричева І. Ю., Солдак М. О., Череватський Д. Ю.
Пропозиції щодо можливих змін до Угоди про асоціацію
між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії
і їхніми державами-членами, з іншої сторони. — С. 201.
Здійснено аналіз здобутків, які Україна отримала
внаслідок реалізації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, а також обмежень, які вказують на необхідність її оновлення у відповідності до нових завдань
і викликів. Стаття містить пропозиції фахівців Інституту економіки промисловості щодо доцільних змін до
Угоди про асоціацію України з ЄС, які стосуються
Розділу V «Економічне та галузеве співробітництво», а
саме інтеграції України до Європейського дослідницького простору (Глава 9 «Співробітництво у сфері науки та технологій») та інтеграції екологічної політики
України в сфери промислової та регіональної політики
держави (Глава 6 «Навколишнє середовище»). Зокрема
надано пропозиції щодо включення до Глави 9 таких
положень: утвердження науково-дослідних установ
України як вагомих суб’єктів Європейського дослідницького простору; узгодження наукової політики
України з науковою політикою ЄС; активна участь
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університетів, Національної та галузевих академій
наук України у європейському науково-технічному
співробітництві; спільне використання і розвиток європейської дослідницької інфраструктури, інтегрування в Європейську хмару відкритої науки. Обґрунтовано доцільність в рамках удосконалення підписаної
з ЄС Угоди про асоціацію доповнити Главу 6 положенням щодо розвитку та поглиблення співробітництва у сфері ревіталізації покинутих та занедбаних
промислових об’єктів. Також надані рекомендації до
Розділу ІІІ «Юстиція, свобода та безпека» щодо підвищення рівня соціального захисту працівників в умовах
інтеграції України в цифровий ринок ЄС (Ст. 17 «Поводження з працівниками»).
Ключові слова: Угода про асоціацію, Україна, Європейський Союз, оновлення Угоди, науково-дослідне співробітництво, Європейський дослідницький
простір, ревіталізація відходів промисловості, соціальний захист працівників.
Беззубко Ю. І. Міжнародна допомога відновленню
Донецької області. — С. 186.
Міжнародна технічна допомога (МТД) сприяє
вирішенню актуальних проблем країн. Міжнародна
технічна допомога спрямована на відновлення Донецької області через наслідки військового конфлікту.
Однак в сучасних умовах існує недостатнє опрацювання як теоретичних, так і практичних питань надання міжнародної допомоги в Україні. Метою статті
є характеристика надання міжнародної технічної допомоги у процесах відновлення Донецької області.
Проаналізована інформація про МТД (2016-2019 рр.).
Визначені основні напрями МТД: отримання гуманітарної допомоги; підтримка розвитку підприємництва,
розвиток освіти, відновлення інфраструктури закладів
медицини і освіти.
Під час дослідження було визначено наявність
проблем із наданням і використанням МТД: недосконалість стратегічного планування надходжень МТД,
координації діяльності між донорами та реципієнтами
МТД; неузгодженість МТД із задачами, стратегіями
і пріоритетами соціально-економічного розвитку України, завданнями сталого розвитку країни; відсутність нормативно-правового механізму отримання
і використання МТД, ефективного моніторингу та
оцінки використання МТД, прозорості у використанні
МТД, узгодженості у роботі за проєктами МТД; неефективне використання коштів МТД.
Визначено зовнішні та внутрішні чинники підвищення ефективності використання МТД. Запропоновано рекомендації — міжнародну технічну допомогу
необхідно здійснювати на засадах:
1. Узгодження: із національними, регіональними
та місцевими стратегіями; пріоритетами та завданнями
відновлення Донецької області від наслідків військового конфлікту; діяльності донорів та реципієнтів
МТД у процесах підготовки проєктів, контроля та моніторингу здійснення МТД.
2. Вдосконалення: методів управління МТД (процеси планування, бюджетування, контролю і моніторингу, розрахунок ефективності від використання
МТД); нормативно-правової основи здійснення МТД
(прийняття Закону України «Про міжнародну технічну
допомогу»).
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3. Врахування в державному бюджеті України ресурсів міжнародної технічної допомоги.
4. Впровадження механізму співфінансування
МТД і програм відновлення.
Ключові слова: міжнародна технічна допомога,
соціально-економічний розвиток, відновлення, Донецька область.
Безугла Л. С. Регіональні особливості розвитку
екотуристичної діяльності в Україні: порівняльний аналіз. — С. 50.
На даний час екологічний туризм як пріоритетний напрям регіональної економіки потребує трансформаційних перетворень, які сприятимуть забезпеченню підвищення туристичної конкурентоспроможності регіонів України і сталого розвитку територій.
Мета даного дослідження полягає у порівняльному аналізі стратегічних документів у частині розвитку екотуристичної діяльності та інфраструктури з
урахуванням регіональних особливостей. Для досягнення поставленої мети використано методи аналізу
і синтезу, порівняння, узагальнення, структурно-логічного аналізу.
У статті проаналізовано стратегії регіонального
розвитку на 2021-2027 роки. На підставі аналізу встановлено, що у значній кількості стратегічних документів до пріоритетних напрямів віднесено прискорення досягнення конкурентоспроможності та інноваційності економіки регіону на засадах смарт-спеціалізації. У регіональних стратегіях не йдеться про створення належних умов формування інституційного середовища розвитку екотуристичної діяльності. Лише у
Стратегіях розвитку Львівської та Одеської областей
серед стратегічних цілей визнано туристичну привабливість за рахунок формування відповідної інфраструктури.
При цьому у програмах розвитку туризму та рекреації, які реалізуються у більшості регіонів України,
найчастіше використовується термін «сільський зелений туризм». Доведено, що існують розбіжності й неточності у застосованій термінології з проблем екотуризму. Як правило, у програмах йдеться про формування туристичної інфраструктури, але нічого не сказано про створення об’єктів екотуристичної інфраструктури. Не прописано механізми організаційноекономічного, інформаційного, фінансового забезпечення розвитку екотуристичної діяльності.
Тому доцільно внести зміни й доповнення до
Стратегій регіонального розвитку до 2027 року та програм розвитку туризму й рекреації, зміст яких полягає
у включенні комплексу заходів з активізації розвитку
екотуризму та формування об’єктів екотуристичної інфраструктури.
Ключові слова: регіональна економіка, екологічний туризм, зелений туризм, екотуристична діяльність, екотуристична інфраструктура, стратегії регіонального розвитку, програми розвитку туризму та рекреації.
Бєлікова О. Ю., Фоміченко І. П., Шашко В. О.,
Ніколаєва Ю. В. Тенденції розвитку цифрового маркетингу як інноваційного інструменту управління підприємствами. — С. 133.
У статті розглянуто особливості цифрового маркетингу в сучасних умовах господарювання. Наведені
канали та основні методи цифрового маркетингу.
Серед трендів 2018-2019 років виділено онлайн-відео,
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нативну рекламу, персоналізований контент, розумну
рекламу з великими даними, розвиток спільнот. Визначено складники, які включає цифровий маркетинг
(контент, дизайн, статистика). Визначено переваги
цифрового маркетингу в управлінні підприємствами.
Досліджено обсяг digital реклами рекламно-комунікаційного ринку України. Обґрунтовано необхідність
розвитку маркетингових Інтернет-технологій просування товарів і послуг як гібридної технології в умовах
розвитку інформаційного суспільства. Уточнено сутність цифрового маркетингу як таргетивного й інтерактивного маркетингу товарів і послуг, що використовує цифрові технології для залучення потенційних
клієнтів і утримання їх як споживачів. Визначено основні маркетингові процеси, які реалізуються за допомогою технологій цифрового маркетингу, до яких належать маркетингові дослідження в Інтернеті, маркетингові комунікації в Інтернеті та просування і збут
продукції через Інтернет.
Ключові слова: маркетинг, цифровий маркетинг,
інтернет-маркетинг, онлайн-відео, соціальні мережі,
реклама, Інтернет-активність, індикатори, споживачі.
Бойченко М. В. Переваги галузевих кластерів для
старопромислових регіонів. — С. 46.
Серед мережевих утворень виділяються кластерні
моделі, які охоплюють широкий спектр соціальноекономічних аспектів, об’єднуючи підприємства, які
знаходяться в межах певної території. В Україні зараз
є накопичений досвід і знання, щоб самостійно вирішувати масштабні завдання наведення порядку в економіці, але принципи вітчизняної та зарубіжної управлінської практики в галузі створення та функціонування кластерів можна бути використати для реалізації
стратегії розвитку регіону.
Визначено не тільки основні ознаки класифікації
кластерів, але й ознаки успішної їх діяльності, наведено найбільш відомі моделі кластерів та приклади
найбільш успішних кластерів у світі, в тому числі
трансграничних, і в Україні.
Обґрунтовано, що головною особливістю галузевих кластерів є мережева форма організації всього
процесу виробництва: від постачання до збуту, визначено в чому полягає економічний ефект від створення
та функціонування таких кластерів та основні умови
для створення галузевого кластера як життєздатної,
самодостатньої, успішної та ефективної структури.
Найбільш ефективною моделлю для старопромислових регіонів є галузевий кластер, його відмінність від інших форм економічних об’єднань полягає
в тому, що підприємства кластера не йдуть на повне
злиття, а створюють механізм взаємодії, що дозволяє
їм зберегти статус юридичної особи й при цьому співпрацювати як з іншими підприємствами, котрі утворюють кластер, так і з підприємствами за його межами. Економічні зв’язки, які є основою створення
галузевих кластерів, оформляються як довгострокові
контракти на основі взаємодій між різними учасниками кластера. Галузевий кластер дозволяє малим підприємствам використовувати переваги не тільки малих
форм підприємництва, а й великих виробництв. Галузеві кластери використовують переважно горизонтальні зв’язки, спеціалізацію і доповнюють один одного, досягаючи більш високих результатів на основі
використання переваг територіального розташування
підприємств і можливостей регіонального управління.
Як і органи влади, які відповідають за розвиток регіону, галузеві кластери можуть забезпечити залучення
додаткових інвестицій, активізувати інноваційні про-
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цеси, а також вирішити певні соціальні проблеми в
регіоні.
Для старопромислових регіонів галузеві кластери
є саме тим ефективним механізмом, який забезпечить
ефективне функціонування їх господарського комплексу на основі раціонального використання економічного потенціалу регіону та дозволить досягти сталого його розвитку.
Ключові слова: галузеві кластери, старопромислові регіони, ознаки, моделі.
Болотіна Є. В., Кваша О. П., Степанова А. Е. Дослідження соціальних проблем військовослужбовців та їх
сімей в умовах проведення антитерористичної операції. — С. 117.
У статті проведено аналіз сучасного стану вирішення проблем забезпечення соціального захисту військовослужбовців в умовах проведення Антитерористичної операції. Здійснено аналіз нормативно-правового забезпечення у сфері соціального захисту військовослужбовців та членів їх сімей. Проаналізовано
низку нормативно-правових актів, які регулюють питання соціального захисту військовослужбовців та членів їх сімей. Визначено основні напрями соціального
захисту учасників АТО: створення єдиного реєстру
учасників АТО, що дозволить забезпечити їм та їхнім
сім’ям належний рівень соціального захисту та гарантій; побудова ефективної моделі грошового забезпечення військовослужбовців; створення дієвого механізму забезпечення житлом військовослужбовців та їх
сімей; підвищення ефективності існуючої системи
пільг та компенсацій для учасників АТО і членів їх сімей; удосконалення механізму вирішення соціальних
проблем в умовах військового навчання, несення бойової та допоміжної служби; створення системи психологічної та фізіологічної реабілітації; забезпечення
санаторно-курортним лікуванням.
Ключові слова: збройний конфлікт, соціальний
захист, військовослужбовці, учасники антитерористичної операції, соціальне забезпечення; соціальнопобутове забезпечення сімей військовослужбовців.
Бриль І. В., Брюховецький Я. С. Сучасні напрями
і рівні дослідження інтелектуалізації економіки та підприємств. — С. 172.
Сучасні тенденції до інтелектуалізації глобальної
економіки, що спостерігаються протягом останніх десятиліть, висувають як ключові джерела формування
конкурентоспроможності підприємств знання, інтелект, творчу діяльність працівників. Розвиток творчої
праці дозволяє генерувати нові товари, послуги та інші
інтелектуальні продукти, отже, створення умов для
ефективної інтелектуальної діяльності є головним завданням сучасних підприємств.
Мета дослідження полягає в обґрунтуванні сучасних напрямів і рівнів дослідження інтелектуалізації за
результатами міжнародних співставлень та економічного стану в Україні.
Визначено, що для прискорення інтелектуалізації
та розвитку інноваційної активності персоналу на сучасних підприємствах необхідно було б: створити та
підтримувати в колективі атмосферу нововведень; забезпечити реалізацію стратегії зростання інтелектуального капіталу та інноваційного розвитку через удосконалення системи стимулювання й мотивації; визнати,
що кардинальні перетворення потрібні не лише у свідомості робітників, але й у виробничій, управлінській
організаційній структурах та їх оновлення відповідно
до сучасних вимог процесів управління.
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Доведено доцільність виконання дослідження у
ракурсі вирішення питань з визначення рівнів та сфер
дослідження, а також фінансування процесів інтелектуалізації. При розробці напрямів визначення сучасного стану інтелектуалізації її слід досліджувати за
рівнями (індивідуальний, мікрорівень, мезорівень, макрорівень, мегарівень); за сферами (інтелектуалізація
особистості, систем менеджменту, трудового процесу,
підприємства, інтелектуалізація економіки та підприємництва, як фактор державного розвитку та інтелектуалізація суспільства) дослідження згідно рівнів функціонування економіки; за фінансуванням процесів інтелектуалізації залежно від видів діяльності підприємства: фінансування інтелектуалізації від операційної
діяльності підприємства, за рахунок власного статутного чи позикового капіталу, за рахунок проведення
інвестиційної діяльності.
Проведене дослідження інтелектуалізації відповідно до міжнародних співставлень за індексами економічного розвитку України та аналізу економічної
ситуації в державі доводить перевагу її лідерства у дослідженнях і розробках, появу нових знань, розвиток
високотехнологічного виробництва і створення масових інноваційних продуктів, цифровізації.
Ключові слова: інтелектуалізація економіки та
підприємств, інтелектуальний капітал, промислове виробництво, економічна діяльність, цифровізація, конкурентоспроможність.
Брюховецька Н. Ю., Іваненко Л. В. Інтелектуалізовані виробництва України: основні гравці та тренди
фармацевтичної галузі. — С. 3.
Представлено результати дослідження сучасного
стану і трендів розвитку вітчизняних підприємств-виробників фармацевтичної продукції та препаратів, актуальність проведення якого обумовлена потребою науково-методологічного забезпечення цифрової трансформації моделей бізнесу підприємств реального сектору економіки України. В умовах загострення конкурентної боротьби необхідність створення умов для
розвитку вітчизняної фармацевтичної галузі характеризується специфічними інноваційними процесами,
складною структурою, великою кількістю високотехнологічних робочих місць, високою інвестиційною
привабливістю, є нагальною умовою для підвищення
рівня якості та конкурентоспроможності фармацевтичної продукції на внутрішньому ринку, інтелектуалізації підприємств. Метою статті є встановлення
трендів розвитку підприємств фармацевтичної галузі
для подальшого визначення методів функціонування
і розвитку інтелектуалізованих виробництв в Україні.
Визначено, що в кризові періоди динаміка промислового виробництва підприємств з високим рівнем
інтелектуалізації характеризується відносною стійкістю на тлі загального зниження ділової активності.
Встановлено вплив змін напрямів глобальних тенденцій розвитку світового фармацевтичного ринку на
вітчизняну фармацевтичну галузь: двозначна тенденція зростання обсягів продажів рецептурних препаратів (double-digit growth) зберігається завдяки реалізації
механізму реімбурсації, а також збільшенню обсягів
госпітальних закупівель. Збереження тенденції зростання ринку і відповідна пролонгація державних програм типу «Доступні ліки» сприяє збільшенню попиту
на внутрішньому ринку, що може стати стимулюючим
фактором подальшого розвитку вітчизняних підприємств-виробників фармацевтичної продукції — зростання їх ділової, інноваційної та інвестиційної активності. Проведений аналіз свідчить про високий рівень
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стійкості фармацевтичної галузі та підприємств, які
її утворюють, до кризових впливів, оптимістичні очікування щодо подальшого помірного зростання в галузі, потенційне зростання інвестиційної привабливості вітчизняних підприємств і їх високу адаптивність
до трансформацій моделі бізнесу в напрямі її подальшої діджиталізаціі і інтелектуалізації.
Ключові слова: інтелектуалізовані виробництва,
тренди фармацевтичної галузі, основні гравці галузі,
інструменти державної підтримки.
Бурцева О. Є. Трансформація системи охорони здоров’я як складової національної безпеки України. —
С. 123.
У статті розглянуто вплив глобалізації на стан та
розвиток системи національної безпеки країни, сфери
управління національною безпекою, зокрема охороною здоров’я.
Розглянуто підходи науковців до формування
проблеми забезпечення національної безпеки України
в політичній, економічній, соціокультурній, інформаційній та екологічній сферах.
На підставі аналізу процесів трансформаційних
змін національної систем охорони здоров’я запропоновано запроваджувати організаційно-управлінські,
нормативно-правові засади і критерії оцінки діяльності.
Наведено характеристику суб’єктів та об’єктів національної безпеки України.
Узагальнено складові та сутність національної
безпеки України.
Досліджено підсумки проведення реформи охорони здоров’я України..
Доведено, що в сучасних умовах поняття національної безпеки розширюється за рахунок включення
в нього все нових сфер суспільного життя.
На підставі проведеного аналізу запропоновано
додати окремим структурним елементом системи національної безпеки «безпека та охорона здоров’я населення», сутність якого буде відображати стан захищеності фізичного та психічного здоров’я громадян та
можливість відчувати дієву державну підтримку стосовно надання якісних медичних послуг, як з боку
державного сектору медичного обслуговування, так і з
боку приватної медицини.
Ключові слова: охорона здоров’я, медична реформа, трансформація, національна безпека України,
глобалізація, безпека і охорона здоров’я населення.
Вишневський В. П., Залознова Ю. С., Брюховецька Н. Ю., Булєєв І. П., Новікова О. Ф., Землянкін А. І., Лях О. В. Зауваження та пропозиції Інституту економіки промисловості НАН України до проєкту
Порядку присудження наукових ступенів. — С. 206.
У статті висвітлено підготовлені науковцями Інституту економіки промисловості НАН України зауваження та пропозиції до проєкту Порядку присудження
наукових ступенів, який розроблений Національним
агентством із забезпечення якості вищої освіти
(НАЗЯВО) та запропонований для громадського обговорення.
У пропозиціях порушуються питання організації
захисту дисертацій, удосконалення організаційних
форм представлення матеріалів, мотивації здобувачів
наукового ступеня до наукової праці та залучення молоді до творчої діяльності, підвищення престижності
науки, проблеми допуску до захисту дисертацій пошукувачів, які працюють на виробництві, a не в закладі
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вищої освіти чи науковій установі, персональної відповідальності членів спеціалізованої вченої ради за необґрунтованість прийняття рішень, низький рівень
фахової експертизи та невимогливість, підкреслюється
необхідність обґрунтування положень про фінансування процедур попереднього розгляду та саме захисту
дисертацій, особливо у бюджетних закладах (установах).
Значна увага в пропозиціях приділена наведеним
у Порядку вимогам до здобувачів наукового ступеня
щодо публікацій основних результатів дослідження.
Запропонована система не передбачає збалансованість
оплати праці науковців та витрат, які пов’язані публікацією їх наукових результатів у виданнях, що індексуються у провідних наукометричних базах. Недоцільно приймати запропоновані вимоги до дисертацій
у вигляді наукових статей для здобувачів ступеня доктора філософії. В статті наведена таблиця змін, які
пропонується внести до проєкту Порядку відносно
публікацій.
З огляду на те, що процес підготовки фахівців вищої наукової кваліфікації виходить далеко за межі
повноважень і компетенції НАЗЯВО, пропонується
повернутися до системи Вищої атестаційної комісії
(ВАК) як контролюючого органу при Кабінеті Міністрів України, яка себе виправдала протягом багатьох
років, водночас з розширенням прав, обов’язків і відповідальності закладів вищої освіти і наукових установ
за підготовку наукових кадрів — докторів філософії та
докторів наук. При цьому підкреслюється важлива
роль МОН України та НАН України у науково-методичному забезпеченні робіт, які мають стати основою
дисертаційних досліджень, їх експертизи та координації.
Ключові слова: доктор філософії, доктор наук,
разова рада, спеціалізована рада, вимоги до дисертацій, національне агентство, акредитація, процедура захисту, публікації, фінансування захистів.
Вишневський О. С. Цілепокладання як базис австрійської школи економічної теорії. — С. 9.
Сучасні школи економічної теорії переважно
ґрунтуються на аналізі ресурсів (факторів виробництва) та відповідних їм інститутів (відносин). Але
ресурси набувають сенсу лише в контексті цілей, первинним носієм котрих є людина. Єдиною школою
економічної теорії, яка базується безпосередньо на
людській діяльності є австрійська школа. Тому у роботі проводиться переосмислення аксіоматичних положень саме цієї школи з позицій цілепокладання та
стратегування.
У роботі проведено феноменологічну редукцію
ключових економічних понять (цінність, ціна, обмін,
виробництво, кооперація, прибуток, збиток, попит,
пропозиція, відсоток, праця, капітал) з позицій цілепокладання. Можливість такої редукції доводить фундаментальну роль цілей в економічному процесі, бо
саме цілі виявляють у навколишньому середовищі засоби їх досягнення, визначають характер і форми діяльності людини та організації.
У кінцевому підсумку з позицій цілепокладання
створюються умови для формування внутрішньо несуперечливої економічної теорії, яка здатна синтезувати
індивідуальні і суспільні інтереси на основі узгодження цілей.
Ключові слова: австрійська школа економічної
теорії, ціль, аксіоматика, цілепокладання, інститут
стратегування, феноменологічна редукція.
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АНОТАЦІЇ
Гітіс Т. П., Міляновська О. В., Риндін Г. Г., Лущик Л. С., Агулов О. В. Дослідження державної політики України щодо формування прожиткового мінімуму
як основи забезпечення соціальних гарантій. — С. 112.
Державна соціальна політика України спрямована на забезпечення соціальних гарантій для населення. В основу формування соціальних гарантій покладено прожитковий мінімум, що встановлюється та
регулюється на законодавчому рівні. У статті досліджено та визначено основні наявні та прогнозні тенденції щодо динаміки як законодавчо встановленого,
так і фактичного прожиткового мінімуму в Україні. За
результатами дослідження встановлено, що механізми
державної політики України щодо формування прожиткового мінімуму як основи забезпечення соціальних гарантій є недостатньо ефективними. У зв’язку з
цим запропоновано наступні заходи та рекомендації:
осучаснити та регулярно оновлювати мінімальний набір споживчого кошику; забезпечити його відповідність реальним потребам населення, як на фізіологічному, так і на соціальному рівнях; удосконалити методику визначення вартості набору споживчого кошику; впровадити європейський досвід, який полягає
у тому, що об’єктом встановлення прожиткового мінімуму є не окремі особи, а середньостатистична сім’я;
включити до прожиткового мінімуму для працездатних осіб суми податків; забезпечити підвищення розмірів законодавчо встановленого прожиткового мінімуму, що закладаються у Державному бюджеті України, до фактичного розміру прожиткового мінімуму,
який визначається Міністерством соціальної політики
України.
Ключові слова: державна соціальна політика, державні соціальні гарантії, рівень життя, доходи, прожитковий мінімум, апроксимація, споживчий кошик.
Гуцалюк О. М., Гаврилова Н. В. Вплив маркетингових, фінансових та цифрових технологій на розвиток
інфокомунікаційної сфери як складової інноваційної інфраструктури. — С. 166.
У статті розглянуті основні складові інфокомунікаційної сфери. Розкрито сутність маркетингових, фінансових та цифрових технологій та їх вплив на розвиток інфокомунікаційної сфери. Проаналізовано фінансову, маркетингову та цифрову складову розвитку
інформаційної комунікації. Визначено необхідність
розвитку інфокомунікаційної сфери для учасників: органів державної влади, бізнес-структур, населення. Запропоновано перспективи інфокомунікаційних технологій як складової інноваційної інфраструктури.
Досліджено цілісну систему інфокомунікаційної
сфери як складової інноваційної інфраструктури, розглянуто процес взаємодії учасників інфокомунікаційної сфери, проаналізовано витрати Державного бюджету на інфокомунікаційну сферу. Значну увагу в роботі приділено перспективам та очікуваній користі від
впровадження маркетингових, фінансових та цифрових технологій для інфокомунікаційної сфери. У науковій праці запропоновано переваги розвитку інфокомунікаційної сфери для учасників. Для бізнесу це
соціальні внески співробітників, корпоративний податок, ПДВ, реєстрація нової компанії, подання статистичної інформації, митні декларації, екологічні дозволи, держзакупівлі. Для громадян перелік більш
розширений — ПДФО, пошук роботи, соціальні привілеї, особисті документи, реєстрація авто, громадські
бібліотеки, заява в міліцію, заявка на дозвіл будівництва, свідоцтва на шлюб та народження, заявки на
вступ до ЗВО, зміна адреси, сервіси охорони здоров’я.
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Запропоновані заходи подальшого розвитку інформаційного суспільства в Україні.
Ключові слова: інфокомунікаційна сфера, інноваційна інфраструктура, витрати бюджету, бізнесструктури, інформаційне забезпечення, маркетингові,
фінансові та цифрові технології.
Кривун М. В. Система забезпечення населення продуктами харчування за відсутності ринку продуктів харчування. — С. 232.
У статті проаналізовано принципові відмінності
між функціонуванням системи постачання продовольства в Радянському Союзі та розвиненими капіталістичними країнами.
Система продовольчого забезпечення населення
без вільного ринку функціонувала майже все ХХ ст. на
території 15 сучасних країн, включаючи Україну, в
рамках формування держави під назвою Союз Радянських Соціалістичних Республік. Керівництво цього
державного формування поставило амбітну мету —
створити самодостатню економіку, яка б самостійно
задовольняла всі її потреби власним виробництвом.
Мета цього дослідження — надати критичний
огляд системи продовольчого забезпечення за відсутності ринку продовольства. Проведена оцінка розвитку факторів виробництва харчових продуктів, а також розподілу продуктів харчування, їх надходження
кінцевим споживачам.
Здійснено огляд формування та розвитку факторів виробництва продуктів харчування. Визначено, що
їх застосування у виробництві продуктів харчування
було вкрай незадовільним з точки зору виконання
завдань по забезпеченню населення необхідними продуктами харчування. Загальною причиною їх неефективного функціонування, зокрема, науково-технологічного прогресу, є деструктивний розвиток індивідуальних творчих якостей населення в СРСР, або людського капіталу. Це було наслідком спочатку жорсткого придушення свободи та життя широких верств
населення СРСР з боку тоталітарного режиму, а потім
примусового обмеження шляхів розвитку талантів людини поза стереотипом «радянської людини». Щодо
системи забезпечення населення продуктами харчування, то і вона вносила свій вклад у становлення
людської особистості громадян СРСР. Так, наприклад,
обмежений асортимент і дефіцит, що породжував довгі
черги за продуктами харчування, носили у цілому негативний вплив на населення СРСР.
Ключові слова: забезпечення продуктами харчування у СРСР, продовольча безпека у СРСР, розвиток
АПК у СРСР, система забезпечення продовольства
СРСР, розвиток СРСР, рівень життя населення СРСР,
планове забезпечення продовольства, потреби населення у харчуванні.
Латишева О. В., Євтушенко М. О., Пронін С. В.,
Будовій М. Ю. Соціальний захист держави: суть, моделі
та особливості забезпечення. — С. 95.
У статті було проаналізовано нормативно-правову базу, фахову літературу, статистичні та аналітичні
звіти, Інтернет-джерела для визначення сутності соціального захисту, моделей та індикаторів його забезпечення.
Визначено, що категорія «соціальний захист» є
значно ширшою за своїм змістом і вона включає в себе
поняття «соціальне забезпечення». З’ясовано характерні риси моделей соціального захисту в європейських країнах. Встановлено, що моделі соціального захисту в країнах Європи спрямовані на компенсацію
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АНОТАЦІЇ
громадянам втрат внаслідок безробіття, втрати житла,
захворювання, інвалідності, виробничого травматизму, втрати годувальника, старості тощо.
У роботі досліджено та наочно представлено динаміку деяких показників, які характеризують рівень
бідності та інші параметри забезпечення соціального
захисту. Доведено відсутність географічних ознак у ситуації з відносною бідністю. Встановлено загальне
зменшення диференціації серед бідного населення, і
наближення його доходів (витрат) до межі бідності на
фоні зростання вартісного значення межі бідності за
всіма монетарними критеріями, а також підвищення
значення межі відносної бідності за шкалою еквівалентності Європейського Союзу.
У результаті аналізу та узагальнення нормативноправової бази, наукових праць вітчизняних і зарубіжних авторів визначено специфіку моделей та засобів
соціального захисту в світовій практиці та в Україні.
Ключові слова: соціальний захист, соціальне забезпечення, моделі соціального захисту, рівень бідності, ступень диференціації доходів (витрат), межа бідності.
Лях І. І. Можливості венчурного фінансування в
умовах інтеграції України до європейського інноваційного
простору. — С. 75.
Стаття присвячена проблематиці інтеграції України до інноваційного простору Європейського Союзу,
особлива роль в якої належить венчурному бізнесу, що
відрізняється від інших форм реалізації інновацій за
методами мобілізації капіталу, структурою джерел і
умовами залучення інвестицій, а також використанням нових фінансових інструментів.
Аргументовано, що темпи зближення України з
ЄС за інноваційним напрямком не є задовільними: є
певні позитивні зрушення, але виявлено чимало проблем, зокрема, з венчурним фінансуванням інноваційної діяльності. Аналіз венчурних угод компаній з управління активами серед інститутів спільного інвестування (ІСІ) доводить: венчурні фонди практично не
вкладають кошти у високотехнологічні галузі, за виключенням деяких напрямів фінансових послуг та
ІКТ. Найпоширеніші випадки надання фінансової
підтримки з боку венчурного капіталу в Україні стосуються таких видів економічної діяльності, як: будівництво, торгівля, готельний і туристичний бізнес, переробка сільгосппродукції, страхування, видавнича діяльність.
Протягом останніх років спостерігається тенденція помірного та екстенсивного росту українського
сектору управління активами, переважно за рахунок
активності нових фондів. Розвиток венчурних інвестиційних фондів в Україні фокусується у регіонах-лідерах за вкладом в економічний розвиток країни. Як
і раніше, відбувається зростання рівня концентрації
фондів венчурного бізнесу переважно в столиці та Київській області.
У статті обґрунтовано необхідність та запропоновано заходи щодо подолання регіональної асиметрії в
наданні фінансових послуг ІСІ, що базуються на посиленні взаємодії між інститутами спільного інвестування, з одного боку, та інвесторами й емітентами цінних паперів, з іншого боку, що сприятиме забезпеченню ефективності інвестування та зниженню пов’язаних з цим процесом трансакційних витрат. Для
цього важливим є створення відповідної екосистеми
інноваційного інвестування, яка забезпечить доступ до
фінансових послуг, що надаються ІСІ, всім потенційним інвесторам на ринку цінних паперів (громадянам
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та бізнес-спільноті країни) незалежно від регіональної
приналежності.
Ключові слова: Європейський інноваційний простір, інтеграція, венчурне фінансування, інститути
спільного інвестування, регіональна асиметрія, інноваційна екосистема.
Ляшенко В. І., Осадча Н. В., Шевченко В. Г. Світові тенденції розвитку атомно-енергетичного комплексу та їх вплив на атомно-промисловий комплекс України. — С. 20.
У статті проаналізовано тренди розвитку атомнопромислового комплексу. Серед основних проблем
розвитку атомно-промислового комплексу визначено
недосконалість законодавчої бази, відсутність інвестицій. Необхідна кількість збагаченого урану в ядерному
паливі закуповується Україною тільки в РФ.
Обґрунтовано необхідність розроблення послідовності етапів інноваційно-орієнтованого розвитку
атомно-промислового комплексу Україні на основі
стратегічних детермінант. Безпосередньо атомно-промисловий комплекс, який є провідною ланкою ядерно-енергетичного комплексу України, можна вважати
комплексною галуззю національної економіки, що
включає: уранове виробництво, що створює основу
для задоволення потреби атомних електростанцій у
природному урані на середньо- та довгострокову перспективу; цирконієве виробництво, яке передбачає налагодження випуску цирконію, що є основним конструкційним матеріалом для виготовлення ядерного
палива з огляду на його унікальні фізичні властивості
слабкої взаємодії з нейтронним потоком в активній
зоні реактора; виробництво іонообмінних матеріалів
та забезпечення ними в повному обсязі уранове виробництво України; виробництво тепловидільних збірок та комплектувальних виробів як невід’ємної ланки
створення власного ядерно-паливного циклу; наукове,
проєктне та інформаційне супроводження проведення
науково-дослідних робіт. В Україні відсутній профільний інститут, який би займався координацією науково-дослідних питань щодо розвитку атомно-промислового комплексу.
Внесок атомно-промислового комплексу України
у створення валового внутрішнього продукту не є
значним, але його роль важлива щодо забезпечення
економічної безпеки та досягнення енергетичної незалежності країни. Досліджено стан атомно-промислового комплексу у інших країнах світу.
Для розвитку атомно-промислового комплексу
доцільно використовувати інноваційний підхід. Даний
підхід представлено як сукупність трьох взаємопов’язаних блоків, а саме: методико-інформаційного;
діагностично-орієнтувального; оціночно-процесуального.
Обґрунтовано необхідність збільшення обсягу видобутку урану, рівня його збагачення та одночасно вирішення екологічних питань щодо утилізації відходів.
Ключові слова: атомно-промисловий комплекс,
промисловість, енергетика, енергетична безпека.
Мартиненко Д. Визначення та оцінювання однорідних регіональних зон за станом інноваційного розвитку. — С. 190.
Дана стаття містить результати дослідження у
сфері розвитку регіонів України, зокрема у розрізі
кількісно-якісних характеристик інноваційного розвитку задля розробки підходу до формування кластерів
та покращення розвитку регіонів. Запропонований
підхід базується на агломеративній кластерній про-
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цедурі методом «ближнього сусіда», що дозволяє провести групування однорідних регіонів. У результаті регіони кластеризовані на три однорідні кластери за
рівнем інноваційного розвитку. Для кожного новоствореного кластеру досліджено ключові показники
інноваційного розвитку із наведенням обґрунтування
доцільності кластеризації у відповідному вигляді.
Ключові слова: кластеризація, кластерний аналіз,
групування, інноваційний розвиток, регіональний
розвиток, інноваційні підприємства, витрати на інновації, стратегія керування регіональним розвитком,
технологічні процеси, інноваційна продукція, дендрограма.
Мисник К. П. Інституційні умови розвитку системи економічних розслідувань на підприємствах. —
С. 158.
На даний час виникає необхідність пошуку нових
механізмів проведення економічних розслідувань у
сфері господарської діяльності підприємств і впровадження дієвих методів контролю, що дає змогу
значно знизити ризики вчинення фінансових та економічних злочинів.
Мета даного дослідження полягає в обґрунтуванні й розробленні пропозицій щодо створення належних інституційних умов розвитку системи економічних розслідувань на підприємствах. Для досягнення поставленої мети використано методи аналізу
і синтезу, порівняння, узагальнення, статистичного
аналізу, експертного опитування, структурно-логічного аналізу.
У статті проаналізовано й узагальнено наукові
підходи до визначення сутності й змісту поняття «форензік». На підставі експертних опитувань міжнародних компаній визначено особливості форензіку як методу економічних розслідувань на підприємствах України. Виконано статистичний аналіз основних показників адміністративних правопорушень в Україні.
Надано пропозиції щодо створення належних інституційних умов розвитку системи економічних розслідувань на підприємствах.
Ключові слова: економічні злочини, система економічних розслідувань, форензік, інституційні умови,
інституційне середовище, механізми інституційного
забезпечення, фінансові інституції, організаційноекономічний механізм, інформаційне забезпечення.
Міночкіна О. М. Приведення відносин власності та
господарювання у відповідність до Конституції України
в умовах децентралізації. — С. 221.
Окреслено потребу в переробленні існуючих підходів до вивчення трансформаційних процесів в економіці і суспільстві з метою розроблення відповідних
заходів реформування на базі нових методологічних
засад. Наукове осмислення рушійних сил соціальноекономічного прогресу потребує визначення його матеріальних засад і ролі в ньому економічного устрою
суспільства при особливому значенні відносин власності. Йдеться про зміну основи, переструктурування
й створення нових форм розвитку. Такою основою, від
якої залежить подальший розвиток трансформаційного суспільства, є відносини власності. Процес постсоціалістичної трансформації розглядається автором
як інституційний комплекс, заснований на системі
власності. Наукова новизна одержаних результатів полягає у розробленні теоретико-методологічних засад
системного дослідження відносин власності, ідентифікації інституту власності як спільно-роздільної ресур-
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сної системи й обґрунтування на цій основі перспектив перетворення соціально-економічної системи з
дотриманням положень Конституції України, що стосуються відносин власності. Наведені окремі пропозиції щодо змін Господарського кодексу України та їх
обґрунтування відповідно до розробленої концепції.
Запропонований підхід дає змогу усвідомити
реальні механізми побудови нового суспільства, в
якому громадянська спільність є не просто асоціацією
вільних самоврядних об’єднань, а передусім суспільством, в якому окремі громадяни є його головними
компонентами. В процесі налагодження інноваційного виробництва в межах територіальної громади запускаються взаємозумовлені процеси соціальної консолідації і зміцнення держави; створюється нова система соціального порядку, що регулює поведінку основних соціальних суб’єктів у контексті реалізації
стратегічних цілей держави; налагоджується співпраця
між наукою, державою, громадою і світовою спільнотою.
Ключові слова: методологічні підходи, концепція,
система власності, інститут, спільно-роздільна ресурсна система, конвергентний інституціональний механізм, управління, самоорганізація, самоврядування,
соціально-економічна система, трансформація, реформування, стратегія, інноваційна інфраструктура,
підприємництво, Конституція, система соціального
порядку.
Новікова О. Ф., Логачова Л. М., Красуліна Я. Є.
Проблеми та перспективи розвитку системи соціального
забезпечення в умовах цифрової економіки. — С. 80.
Статтю присвячено пошуку шляхів розв’язання
проблем трансформації соціально-трудових відносин в
цифровій економіці. Розглянуто проблеми функціонування системи соціального забезпечення та соціального страхування, обумовлені швидким розповсюдженням нових форм зайнятості, зниженням частки
найманих працівників — платників внесків на соціальне страхування.
Проаналізовано норми міжнародного трудового
права, викладені у Конвенціях МОП про мінімальні
норми соціального забезпечення та збереження прав у
галузі соціального забезпечення. Обґрунтовано, що
розповсюдження дистанційних форм працевлаштування, нові форми зайнятості в економіці цифрових
платформ у глобалізаційному контексті підвищують
значимість міжнародних домовленостей та правових
міждержавних документів у сфері трудових відносин.
Досліджено перспективні напрями розвитку системи соціального страхування як дієвого механізму
протидії соціальним ризикам. Розкрито зміст та переваги відомих систем соціального забезпечення, зокрема, соціальне страхування, всезагальний доступ,
фонди страхових накопичень, індивідуальні приватні
рахунки, покладення обов’язків на підприємства, соціальна допомога.
Обґрунтована необхідність розробки концепції
реформування системи соціального забезпечення в
Україні в умовах цифрового розвитку, запропоновано
складові концепції та перспективні напрями реформування системи.
Ключові слова: цифровізація, соціально-трудові
відносини, зайнятість, прекаріат, соціальний ризик,
соціальне забезпечення, соціальне страхування.
Підоричева І. Ю. Інституційне забезпечення розширення функціоналу регіональних наукових центрів

ВІСНИК ЕКОНОМІЧНОЇ НАУКИ УКРАЇНИ

АНОТАЦІЇ
НАН України та МОН України у контексті смарт-спеціалізації (на прикладі Придніпровського економічного
району). — С. 63.
Підписанням Угоди про асоціацію між Україною
та ЄС, внесенням змін до Конституції України щодо
реалізації стратегічного курсу на набуття повноправного членства в ЄС, затвердженням Стратегії національної безпеки України, у якій магістральним напрямом розвитку української держави визнано європейську інтеграцію, Україна здійснила свій цивілізаційний вибір. Реалізація цього цивілізаційного вибору зобов’язує Україну йти шляхом імплементації євроінтеграційних реформ, переймати правила, норми і
практики ЄС для успішної інтеграції в європейський
простір і систему формальних інститутів ЄС. Це, у
тому числі стосується необхідності врахування європейського підходу до територіального поділу та регіональної політики, впровадження підходу смарт-спеціалізації у систему стратегічного планування регіонального розвитку. Розбудова регіональних інноваційних
екосистем, налагодження ефективних взаємозв’язків
між усіма їх акторами відіграє вирішальну роль в успішній реалізації регіональних стратегій смарт-спеціалізації.
Проаналізовано систему взаємозв’язків між акторами регіональної інноваційної екосистеми Придніпровського економічного району на предмет їх наявності та інтенсивності порівняно з іншими регіонами
та Україною в цілому. Визначено, що як національній,
так і регіональним інноваційним екосистемам України
(у тому числі Придніпровського економічного району)
бракує ефективних взаємозв’язків між їх ключовими
акторами.
Обґрунтовано науково-інституційні положення
та рекомендації щодо формування регіональних інноваційних екосистем на рівні економічних районів України, які відповідають вимогам європейської класифікації NUTS 1, в умовах імплементації Угоди про
асоціації та підходу смарт-спеціалізації, що полягають
в обґрунтуванні наділення регіональних наукових центрів НАН України та МОН України додатковими
повноваженнями з координації зв’язків між акторами
регіональних інноваційних екосистем в межах ареалів
їх дії та у внесенні змін і доповнень до Закону України
«Про наукову і науково-технічну діяльність» щодо
розширення функцій і повноважень регіональних наукових центрів, перетворення їх у ефективно діючі
міжрегіональні координаційні центри інноваційного
розвитку.
Запропоновано підхід до формування Подільської регіональної інноваційної екосистеми в межах
Подільського економічного району. На базі Придніпровського наукового центру НАН України та МОН
України запропоновано реалізувати ряд експериментів, по-перше, з формування Придніпровської регіональної інноваційної екосистеми; по-друге, за участю
експертної спільноти створити міжрегіональну громадську спілку «Платформа інноваційного розвитку
«Придніпров’я»», яка може стати «фабрикою думки»
щодо шляхів і засобів перезавантаження відносин між
акторами регіональної інноваційної екосистеми та
неоіндустріального відродження Придніпров’я.
Ключові слова: інноваційна екосистема, регіональна інноваційна екосистема, регіональні наукові
центри НАН України та МОН України, економічний
район, європейська інтеграція, смарт-спеціалізація.
Полторак А. С., Паламарчук В. Ю. Моніторинг
стану фінансової безпеки домогосподарств та його
впливу на рівень фінансової безпеки України. — С. 145.
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Проведено моніторинг стану фінансової безпеки
домогосподарств та її впливу на рівень фінансової безпеки України. Досліджено динаміку кількості домогосподарств в Україні. Розглянуто основні чинники
впливу на рівень фінансової безпеки домогосподарств
залежно від сфери виникнення та проаналізовано їх
динаміку протягом зазначеного періоду. Досліджено
динаміку рівня фінансової безпеки держави та індексу
людського розвитку. Доведено гіпотезу щодо наявності впливу на залежну змінну — рівень фінансової
безпеки України незалежних показників (індексу людського розвитку та обсягу ВВП на душу населення),
які впливають на її формування та міцність та характеризують стан фінансової безпеки домогосподарств.
Обґрунтовано, що між незалежними та залежною
змінними існує прямий зв'язок. Доведено, що розроблена модель відповідно до F-критерію Фішера є адекватною. Математично встановлено існування сильного зв’язку між незалежними та залежною змінними,
що підтверджує доцільність запровадження заходів
підвищення рівня фінансової безпеки домогосподарств у сучасних умовах та, відповідно, показників,
які формують цей рівень, задля гарантування фінансової безпеки України.
Ключові слова: домогосподарство; фінансова безпека держави; фінансова безпека; фінансова безпека
домогосподарств; фінансова система; пандемія.
Савченко Л. В., Гриценко С. І. Аналіз та класифікація можливих схем консолідованої доставки LTL вантажів. — С. 139.
Сучасні тенденції розвитку логістики дозволяють
казати про значну кількість перевезень LTL (англ. Less
Truck Load) вантажів, причому динаміка попиту на
такі перевезення є позитивною. Таким чином, перевезення дрібнопартіонних вантажів (до 5 т) мають бути
теоретично та методично забезпечені з урахуванням
сучасних технологій побудови ефективних ланцюгів
постачань.
Одним з методів підвищення ефективності перевезення LTL вантажів є застосування технології консолідації. Основна перевага консолідованих перевезень дрібнопартіонних вантажів пов’язана з «ефектом
масштабу», який дозволяє знизити вартість перевезень
консолідованої партії вантажу завдяки заміні декількох автотранспортних засобів малої та середньої вантажопідйомності на значно меншу кількість автомобілів особливо великої вантажопідйомності.
Акцентовано увагу на ефективність консолідованих перевезень LTL вантажів з точки зору впливу на
навколишнє природне середовище та соціальне життя
населення. Так, консолідація дозволяє знизити загальну кількість шкідливих викидів у атмосферу,
зменшуючи забруднення повітря, а також зменшити
навантаження на логістичну інфраструктуру, у тому
числі, знижуючи рівень заторів.
Метою статті є аналіз можливих схем доставки
LTL вантажів з приділенням особливої уваги можливості консолідації з оцінкою її переваг та недоліків, а
також формулювання класифікаційних ознак та типів
схем доставки LTL вантажів.
У статті зроблено аналіз методів прогнозування
попиту на перевезення між регіонами (територіальними зонами). Оцінений попит на перевезення LTL
вантажів між регіонами України на основі платформ
lardi-trans.com та della.ua.
Проаналізовано переваги, обмеження та додаткові витрати, пов’язані з використанням консолідаційних центрів при перевезенні LTL вантажів.

253

АНОТАЦІЇ
Велика увага приділена основним видам транспортних схем, які можуть бути застосовані для взаємодії вантажовідправників та вантажоодержувачів LTL
вантажів. Визначено класифікаційні ознаки можливих
схем та типи схем доставки LTL вантажів з консолідацією та без неї. Відповідно, запропоновано комплексну класифікацію схем доставки LTL вантажів.
Можливі схеми доставки LTL вантажів проаналізовано за запропонованими класифікаційними ознаками. Викладені у статті схеми доставки LTL вантажів
дозволяють проаналізувати існуючі варіанти та обрати
найбільш раціональний у певних умовах.
Ключові слова: перевезення LTL (дрібнопартіонних) вантажів, консолідація вантажів, схеми доставки,
переваги та недоліки консолідованих перевезень.
Сердюк О. С., Петрова І. П. Теоретичні витоки
проблеми зовнішніх ефектів. — С. 180.
Виявлено теоретичні витоки зовнішніх ефектів в
економічній теорії. Зовнішній ефект проявляється у
вигляді матеріальних витрат третіх сторін, які безпосередньо не беруть участь у господарській операції,
тобто коли діяльність окремих суб’єктів господарювання негативним (або позитивним) чином позначається на діяльності інших суб’єктів, які не перебувають з ними у ринкових відносинах. Ідея дослідження
полягає в такому: в основу теорії зовнішніх ефектів
покладено погляди вчених, які сформувалися під
впливом інституційного середовища, суспільства із
якого вони походили. Виявлено, що плюралізм британського суспільства, що походив від інституційного
середовища країни, став передумовою для формування двох антагоністичних теорій нівелювання зовнішніх ефектів — теорії А. Пігу і Р. Коуза. За теорією
А. Пігу, зовнішні ефекти є похідними нерегульованих
ринків. Виходячи із того, що зовнішні ефекти є похідними вільного ринку (який відстоює неокласицизм),
які унеможливлюють максимізацію ефективності виробництва (за маржиналістською теорією), А. Пігу доходить висновку, що держава має здійснювати заходи
щодо їх подолання. Протилежного погляду дотримувався Р. Коуз, оскільки квінтесенцією його теорії були
трансакційні витрати. На думку Р. Коуза, такі витрати
є значно вищими в умовах державного регулювання
господарської діяльності, аніж за прямого контакту
суб’єктів господарювання. Тобто, посередницькі дії
держави (перерозподіл ресурсу та продукту між суб’єктами) обходяться суспільству дорожче, аніж безпосередня домовленість між суб’єктами. З цього випливає,
що в цілому для суспільства вигідніше розв’язати проблему зовнішніх ефектів на рівні продуцента та реципієнта, аніж покладатися у цьому питанні на державу.
Проаналізувавши теорії зовнішніх ефектів, встановлено, що А. Пігу розглядав суспільний добробут у якісному вимірі, тоді як Р. Коуз — у кількісному. Встановлено, що в основу теорії А. Пігу покладено принцип граничної корисності, відповідно до якого, переміщення продукту від заможних до менш заможних
громадян має максимізувати якість життя суспільства
в цілому; Р. Коуз у свою чергу інтерпретував суспільний добробут, як сукупність індивідуальних матеріальних здобутків громадян, які мали зростати внаслідок
мінімізації трансакційних витрат. Виявлено, що кожен
із дослідників від початку виводив проблему зовнішніх
ефектів від власних уявлень про добробут, а тому їх
теорії виявилися різновекторними.
Ключові слова: добробут, зовнішні ефекти, теоретичні витоки, інституційне середовище, трансакційні витрати, держава, суспільство.
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Ситник Є. А. Гіпотеза про можливість використання комплексних чисел для аналізу континууму організаційних змін. — С. 16.
У статті окреслено співвідношення між організаційною складовою природи фірми та ринковими
трансакціями, висловлено гіпотезу про можливість використання комплексних чисел для аналізу континууму організаційних змін, а також запроваджено поняття комплексної площини загальних витрат, що
може стати частиною математичного апарату для кількісного описання механізмів зв’язку між організаційними змінами в фірмах та вартісним, ринковим середовищем, у якому вони відбуваються.
Сукупність загальних витрат корпорації або фірми можна зобразити на комплексній площині, де на
дійсній осі будуть відкладатися вартісні значення витрат у загальноприйнятому, ринковому сенсі цього
терміна, а на додатковій, або уявній, осі — особливі
одиниці, які слід розуміти як одиниці зміни організаційного континууму та, можливо, проєкцію трансакційних витрат на сферу внутрішньої фірмової організації.
При цьому з використанням комплексних чисел
можна змінити запис т.зв. формули Демсеца, перейшовши від загальновідомого її вигляду до вигляду з
використанням комплексного числа.
Використовуючи запропоновану модель, можна
краще зрозуміти рушійні сили організаційних змін у
корпораціях та фірмах, об’єднавши їх із трансакційними та іншим витратами за допомогою функції комплексної змінної. Це дозволить вийти на нове розуміння зв’язків між організаційною структурою та технологічним процесом у ході трансформації ресурсів у
продукт.
Ключові слова: трансакційні витрати, комплексні
числа, комплексна площина загальних витрат, континуум організаційних змін, організаційна еволюція.
Сімаков К. І., Федоренко К. А. Банківська процентна та облікова політика як інструмент грошово-кредитного регулювання цінової стабільності. — С. 152.
У статті досліджено сучасний стан та перспективи
і напрями розвитку грошово-кредитної політики банку. Важливою проблемою фінансового менеджменту
у сучасних ринкових умовах є ефективна монетарна
політика, яка пов’язує необхідні обсяги банківського
продукту з допустимим загальним рівнем ставок та
відносним значенням чистого процентного спреду та
маржі. Рівноважна грошово-кредитна політика поєднує ставки залучених і розміщених коштів зі стратегічними завданнями розвитку банківських установ,
підтримкою їхньої прибутковості та фінансової стійкості. Розглянуто сутність процентної політики НБУ
та комерційних банків, її вплив на банківську систему
загалом. Визначено основні цілі політики процентних
ставок, розглянуто зовнішні та внутрішні фактори, які
її формують. Досліджено основні принципи, на яких
базується процентна політика банку та етапи її формування. Проаналізовано динаміку облікової ставки
НБУ за 2008-2019 роки. Встановлено, що конкурентоспроможність та стабільність діяльності банку залежать від якісно розробленої політики процентних ставок, у результаті якої вплив процентного ризику поширюється на фінансові результати діяльності банку.
Величина процента також сприяє більш ефективному
використанню суб’єктами господарювання власних
грошових коштів, адже, тримаючи їх у банку на поточному чи депозитному рахунку, вони мають можливість отримати додаткові доходи.

ВІСНИК ЕКОНОМІЧНОЇ НАУКИ УКРАЇНИ

АНОТАЦІЇ
Ключові слова: облікова ставка НБУ, ставка рефінансування, обмінний курс, індекс споживчих цін,
процентна політика, кредитна політика.
Смирнова І. І., Медведєва Т. А., Серьогіна О. В.
Дослідження проблем соціального захисту людей з інвалідністю в Україні. — С. 105.
У статті досліджено особливості функціонування
системи соціального захисту осіб з інвалідністю в Україні. Розглянуто основні нормативно-правові засади
реалізації відповідного напряму соціальної політики та
сучасний стан його фінансування. Визначено можливість зміни практики компенсаційних витрат на політику сприяння зайнятості осіб з інвалідністю. Здійснено аналіз актуальних проблем соціального захисту
інвалідів в Україні та виявлено їх причини. Наголошено, що нині доцільно вдосконалити нормативноправове регулювання даного виду соціального захисту,
при цьому одним із вагомих чинників досягнення зазначеної цілі є нормативне закріплення надання державної соціальної допомоги наведеним категоріям
осіб, її фінансування та своєчасна виплата. Визначено
суб’єкти реалізації політики в цій сфері. Запропоновано шляхи подолання проблем на рівні різних
суб’єктів.
Ключові слова: соціальний захист інвалідів; актуальні проблеми соціального захисту інвалідів; фінансове забезпечення соціального захисту інвалідів; соціальна політика, соціальні стандарти, соціальна допомога, пенсії, соціальні виплати.
Ткаченко Н. М. Положення (стандарти) бухгалтерського обліку. — С. 196.
У статті досліджено суть Закону України про
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні,
вимоги до господарської діяльності підприємства,
зміни та удосконалення методів, техніки та форм бухгалтерського обліку за відповідними статтями; положення (стандарти) бухгалтерського обліку.
Ключові слова: положення, стандарти, облік, закон, операція, зобов’язання, звітність, капітал, доходи, витрати, вимоги, стаття, період, підприємство,
зміни, наказ, звітність.
Уманець Т. В., Топалова І. А. Формування та планування ланцюгів ресурсного забезпечення на регіональних
товарних ринках на основі SCOR-моделі. — С. 128.
Сьогодення диктує необхідність по-новому переглянути відносини між учасниками (суб’єктами) регіональної економіки. Нові тенденції та нові підходи
до ведення бізнес-процесів в регіоні потребують побудови ланцюгів ресурсного забезпечення регіонів на засадах саморозвитку та самозабезпечення. Виникає необхідність використання наукового апарату на базі системно-комплексного підходу, який на думку авторів,
полягає у виявленні секторів ланцюгів ресурсного забезпечення регіонів на засадах саморозвитку формування та встановленні взаємозв’язку між ними, формуванні їх у систему, яка має вхід (мету) та вихід (ресурси) та налагодженні зворотні зв'язки із зовнішнім
середовищем.
У статті розкрито сутність формування та планування ланцюгів ресурсного забезпечення на регіональних товарних ринках на основі SCOR-моделі.
У ході дослідження удосконалено понятійно-категоріальний апарат менеджменту управління бізнеспроцесами на регіональному рівні шляхом введення
поняття «ланцюги ресурсного забезпечення регіональних товарних ринків» у вузькому та широкому розу-
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мінні. Запропоновано сектори формування та планування ланцюгів ресурсного забезпечення регіональних
товарних ринків, а саме: «постачання — сировина —
виробництво — розподіл — споживання — утилізація».
Визначено відносини, що виникають під час бізнеспроцесу між учасниками ланцюгів ресурсного забезпечення регіональних товарних ринків за моделлю «3D:
простір — час — рух». Охарактеризовано процес планування та формування ланцюгів ресурсного забезпечення регіональних товарних ринків з позиції інтегрованого планування. Рекомендовано на базі узагальнення сучасних управлінських технологій за моделлю — «Потокова діаграма SCOR» у майбутньому
сформувати ланцюг ресурсного забезпечення регіонального та міжрегіонального відповідального співробітництва.
Ключові слова: формування, ланцюг ресурсного
забезпечення, регіональні товарні ринки, управлінські
технології.
Хандій О. О., Шамілева Л. Л. Досвід роботи вітчизняних підприємств в умовах карантинних обмежень:
соціально-трудові аспекти. — С. 89.
У статті досліджено досвід роботи вітчизняних
підприємств в умовах карантинних обмежень, проаналізовано найбільш поширені кадрові рішення під час
карантину, серед яких переведення на часткову зайнятість, дистанційну роботу, відправлення у відпустку,
звільнення працівників, та їх вплив на національний
ринок праці.
Виявлено основні негативні тенденції в системі
соціально-трудових відносин внаслідок економічної
рецесії та карантинних обмежень соціально-економічної діяльності під час пандемії Covid-19. Визначено
обсяги та рівні офіційного й прихованого безробіття,
наведено їх порівняльний аналіз за статистичними даними й результатами соціологічних опитувань.
Розраховано втрати робочого часу за другий
квартал 2020 р., як результат впровадження жорстких
карантинних обмежень. Визначено дисбаланс між попитом та пропозицією робочої сили, зміни настроїв
і поведінки учасників на ринку праці, які виступають
індикатором кризових процесів у сфері зайнятості. Досліджено зниження доходів працюючого населення,
зміну їх структури внаслідок зменшення оплати праці
при падінні обсягів реалізації та доходів підприємств.
Ключові слова: карантинні обмеження, втрати
робочого часу, приховане безробіття, соціально-трудові відносини, ринок праці.
Шевцова Г. З. Cучасні тренди та пріоритети розвитку європейської хімічної індустрії: аналітичний
огляд. — С. 36.
У статті висвітлено результати аналізу сучасних
тенденцій, чинників, пріоритетних сфер та інституційних інструментів розвитку європейської хімічної промисловості. Актуальність теми дослідження зумовлена
важливістю пошуку шляхів подолання інерційного
сценарію розвитку української хімічної промисловості, залучення кращого європейського досвіду інноваційної модернізації та застосування інституційних інструментів секторальної співпраці з європейськими
країнами.
Розглянуто динаміку та структуру європейського
хімічного виробництва, визначено чинники зниження
його глобальної конкурентоспроможності. Розкрито
сильні та слабкі сторони хімічних комплексів країнлідерів європейського хімічного бізнесу, а також
скандинавських країн та країн Центральної та Східної
Європи. Визначено, що у теперішній час важливими
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складниками ефективності хімічного бізнесу є висококваліфікована робоча сила, потужна виробнича та
транспортно-логістична інфраструктура, передові технології, ресурсо- й енергоефективність, цифровізація,
розвинена секторальна інноваційна екосистема, інтегрованість у глобальні ланцюги створення вартості,
міжсекторальна та міжрегіональна співпраця, орієнтація на безпековий компонент та захист навколишнього середовища. Акцентовано увагу на перевагах
кластерної форми організації хімічного виробництва,
розкрито особливості її застосування у різних європейських регіонах/країнах. Обґрунтовано, що досягнення цілей сталого розвитку є відправною точкою
більшості сучасних інновацій у хімічному виробництві
і джерелом довгострокового стійкого зростання хімічного сектору.
Зроблено висновок, що перспективні шляхи
інноваційної модернізації української хімічної промисловості доцільно шукати на регіональному рівні
при розробці стратегій смартспеціалізації з урахуванням міжрегіональних і міжсекторальних синергій, а також потенціалу стратегічного партнерства з Європейською мережею хімічних регіонів.
Ключові слова: європейська хімічна промисловість, хімічне виробництво, інноваційний розвиток,
конкурентоспроможність, кластер, цілі сталого розвитку, смартспеціалізація.
Шматько Н. М. Закономірності процесу здійснення
організаційних змін у структурі управління підприємством. — С. 58.
У статті визначено зміст поняття «стійкість функціонування економіко-виробничої системи»; отримано змістовну ідентифікацію понять «стійкість розвитку економіко-виробничої системи» та «стійкість
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організаційного розвитку економіко-виробничої системи», відмінність яких міститься в урахуванні динаміки. Визначено закономірності протікання процесів
розвитку підприємства, а саме: розгляд природи та закономірностей здійснення організаційних трансформацій структури управління підприємством в контексті забезпечення його усталеного розвитку відбувається в рамках двох концептуальних підходів —
суб’єктного та об’єктного, відмінності між якими
пов’язані із притаманними ним розбіжностями у визначенні цілей, рушійних сил та механізмів такого
роду трансформацій; розроблено закономірності перебігу процесів організаційного розвитку економіко-виробничої системи підприємства.
Динаміка внутрішніх організаційних змін у контексті розвитку підприємства буде визначатися потенціалом впливу такого роду змін на його адаптивні
властивості, що, в свою чергу, надалі знаходитимуть
відповідний прояв при формуванні адекватних потенційних реакцій на зовнішні подразники
Даний підхід значною мірою відповідає позиції,
за яку підприємство розглядається з точки зору соціально-економічної системи більш високого рівня організації. Крім того, такий підхід також може вважатися
прийнятним та продуктивним при прогнозуванні динаміки розвитку підприємства з боку учасника взаємодії з ним. Застосування суб’єктного підходу, що
ґрунтується на розгляді організаційних трансформацій
як прояву адаптаційної і (або) цілеспрямованої мінливості підприємства, також знаходить, зокрема, плідне
застосування в концепції реінжинірингу бізнес-процесів.
Ключові слова: підприємство, організаційні
зміни, управління підприємством, суб’єктний підхід,
економіко-виробнича система.
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Андрушкив Б. Н., Кирич Н. Б., Тарасюк Г. Н.
Особенности организации информационного обеспечения
участников рынка земли в условиях добровольного
объединения территориальных общин. — С. 210.
В статье рассмотрены состояние и особенности
информационного обеспечения крестьян (потенциально доминирующих участников рынка земли) о землеустройстве и земельных реформах в условиях добровольного объединения территориальных общин, ценах
и т.п. Путем опроса осуществлено изучение общественного мнения в этой сфере общественной жизни.
Дана сравнительная характеристика земельных ресурсов Украины. Выявлены причины возникновения застойных явлений в реформировании аграрного сектора экономики. Раскрыты проблемы и действие технико-экономических факторов влияния на организационно-информационное
обеспечение
сельских
участников рынка земли. Выделены отдельные политические, экономические, информационные и социогуманитарные особенности этого процесса. Определена роль, собственно, информационного обеспечения в деле эффективного функционирования в инновационно-логистической цепи не только аграрного
сектора экономики, а и перерабатывающих предприятий, хозяйственной и финансовой стабильности добровольно объединенных территориальных общин и
национальной экономики в целом и на этой основе
достижения стабильного развития общества.
Определено влияние осведомленности участников рынка земли на эффективность государственной
политики и развитие административно-территориальной реформы, активизацию формирования объединений территориальных общин. Даны конкретные предложения по совершенствованию системы осведомленности участников рынка земли и экономических методов управления технико-экономическими факторами на разных уровнях управления, предложена разработка основных, важнейших мероприятий и принципов управления ими.
Ключевые слова: осведомленность, село, рынок
земли, агропромышленный комплекс; земля, реформы; ресурс; перерабатывающая промышленность,
добровольное объединение территориальных общин,
фактор, ЕС.
Антонюк В. П., Ляшенко В. И., Новикова О. Ф.,
Пидоричева И. Ю., Солдак М. А., Череватский Д.Ю.
Предложения о возможных изменениях в Соглашении об
ассоциации между Украиной, с одной стороны, и Европейским Союзом, Европейским сообществом по атомной
энергии и их государствами-членами, с другой стороны. — С. 201.
Осуществлен анализ достижений, которые Украина получила вследствие реализации Соглашения об
ассоциации между Украиной и ЕС, а также ограничений, которые указывают на необходимость его обновления в соответствии с новыми задачами и вызовами.
Статья содержит предложения специалистов Института экономики промышленности по поводу целесообразных изменений в Соглашении об ассоциации
Украины с ЕС, касающихся раздела V «Экономическое и отраслевое сотрудничество», а именно интеграции Украины в Европейское исследовательское пространство (Глава 9 «Сотрудничество в сфере науки и
технологий») и интеграции экологической политики
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Украины в сфере промышленной и региональной политики государства (Глава 6 «Окружающая среда»). В
частности даны предложения по включению в Главу 9
таких положений: утверждение научно-исследовательских учреждений Украины как весомых субъектов Европейского исследовательского пространства; согласование научной политики Украины с научной политикой ЕС; активное участие университетов, Национальной и отраслевых академий наук Украины в европейском научно-техническом сотрудничестве; совместное использование и развитие европейской исследовательской инфраструктуры, интеграция в Европейское облако открытой науки. Обоснована целесообразность в рамках усовершенствования подписанного
с ЕС Соглашения об ассоциации дополнить Главу 6
положением относительно развития и углубления сотрудничества в сфере ревитализации покинутых и заброшенных промышленных объектов. Также предоставлены рекомендации к Разделу III «Юстиция, свобода и безопасность» по повышению уровня социальной защиты работников в условиях интеграции Украины в цифровой рынок ЕС (ст. 17 «Обращение с работниками»).
Ключевые слова: Соглашение об ассоциации,
Украина, Европейский Союз, обновление Соглашения, научно-исследовательское сотрудничество, Европейское исследовательское пространство, ревитализация отходов промышленности, социальная защита работников.
Беззубко Ю. И. Международная помощь восстановлению Донецкой области. — С. 186.
Международная техническая помощь (МТП) способствует решению актуальных проблем стран. Международная техническая помощь направлена на восстановление Донецкой области от последствий военного конфликта. Однако в современных условиях существует недостаточная проработка как теоретических, так и практических вопросов оказания международной помощи в Украине. Целью статьи является характеристика предоставления международной технической помощи в процессах восстановления Донецкой
области. Проанализирована информация о МТД
(2016-2019 гг.). Определены основные направления
МТП: получение гуманитарной помощи; поддержка
развития предпринимательства, развитие образования, восстановление инфраструктуры учреждений медицины и образования.
В ходе исследования было определено наличие
проблем с предоставлением и использованием МТП:
несовершенство стратегического планирования поступлений МТП, координации деятельности между
донорами и реципиентами МТП; несогласованность
МТП с задачами, стратегиями и приоритетами социально-экономического развития Украины, задачами
устойчивого развития страны; отсутствие нормативноправового механизма получения и использования
МТП, эффективного мониторинга и оценки использования МТП, прозрачности в использовании МТП,
согласованности в работе по проектам МТП; неэффективное использование средств МТП.
Определены внешние и внутренние факторы повышения эффективности использования МТП. Предложены рекомендации — осуществление международной технической помощи на основе:
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1. Согласование: с национальными, региональными и местными стратегиями; приоритетами и задачами восстановления Донецкой области от последствий военного конфликта, деятельности доноров и
реципиентов МТП в процессах подготовки проектов,
контроля и мониторинга осуществления МТП.
2. Совершенствование: методов управления МТП
(процессы планирования, бюджетирования, контроля
и мониторинга, расчет эффективности использования
МТП); нормативно-правовой базы осуществления
МТП (принятие Закона Украины «О международной
технической помощи»).
3. Учет в государственном бюджете Украины ресурсов международной технической помощи.
4. Внедрение
механизма
софинансирования
МТП и программ восстановления.
Ключевые слова: международная техническая помощь, социально-экономическое развитие, восстановление, Донецкая область.
Безуглая Л. С. Региональные особенности развития
экотуристической деятельности в Украине: сравнительный анализ. — С. 50.
В настоящее время экологический туризм как
приоритетное направление региональной экономики
требует трансформационных преобразований, которые будут способствовать обеспечению повышения
туристической
конкурентоспособности
регионов
Украины и устойчивого развития территорий.
Цель данного исследования заключается в сравнительном анализе стратегических документов в части
развития экотуристической деятельности и инфраструктуры с учётом региональных особенностей. Для
достижения поставленной цели использованы методы
анализа и синтеза, сравнения, обобщения, структурно-логического анализа.
В статье проанализированы стратегии регионального развития на 2021-2027 годы. На основании анализа установлено, что в значительном количестве
стратегических документов к приоритетным направлениям отнесено ускорение достижения конкурентоспособности и инновационности экономики региона на
основе смарт-специализации. В региональных стратегиях речь не идёт о создании условий формирования
институциональной среды развития экотуристической
деятельности. Только в Стратегии развития Львовской
и Одесской областей среди стратегических целей признано туристическую привлекательность за счёт формирования соответствующей инфраструктуры.
При этом в программах развития туризма и рекреации, которые реализуются в большинстве регионов Украины, чаще всего используется термин «сельский зелёный туризм». Доказано, что существуют различия и неточности в применённой терминологии по
проблемам экотуризма. Как правило, в программах
речь идёт о формировании туристической инфраструктуры, но ничего не сказано о создании объектов
экотуристической инфраструктуры. Не прописаны механизмы организационно-экономического, информационного, финансового обеспечения развития экотуристической деятельности.
Поэтому целесообразно внести изменения и дополнения в стратегии регионального развития до 2027
года и программ развития туризма и рекреации, смысл
которых заключается во включении комплекса меро-
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приятий по активизации развития экотуризма и формированию объектов экотуристической инфраструктуры.
Ключевые слова: региональная экономика, экологический туризм, зелёный туризм, экотуристическая
деятельность, экотуристическая инфраструктура, стратегии регионального развития, программы развития
туризма и рекреации.
Беликова Е. Ю., Фомиченко И. П., Шашко В. А.,
Николаева Ю. В. Тенденции развития цифрового маркетинга как инновационного инструмента управления
предприятиями. — С. 133.
В статье рассмотрены особенности цифрового
маркетинга в современных условиях хозяйствования.
Приведены каналы и основные методы цифрового
маркетинга. Среди трендов 2018-2019 годов выделены
онлайн-видео, нативная реклама, персонализированный контент, умная реклама с большими данными,
развитие сообществ. Определены составные части, которые включает цифровой маркетинг (контент, дизайн, статистика). Определены преимущества цифрового маркетинга в управлении предприятиями. Исследован объем dіgіtal рекламы рекламно-коммуникационного рынка Украины. Обоснована необходимость
развития маркетинговых Интернет-технологий продвижения товаров и услуг как гибридной технологии
в условиях развития информационного общества.
Уточнена сущность цифрового маркетинга как таргетивного и интерактивного маркетинга товаров и услуг,
который использует цифровые технологии для привлечения потенциальных клиентов и удержание их как
потребителей. Определены основные маркетинговые
процессы, которые реализуются с помощью технологий цифрового маркетинга, к которым относятся маркетинговые исследования в Интернете, маркетинговые коммуникации в Интернете и продвижение и
сбыт продукции через Интернет.
Ключевые слова: маркетинг, цифровой маркетинг, интернет-маркетинг, онлайн-видео, социальные
сети, реклама, Интернет-активность, индикаторы, потребители.
Бойченко Н. В. Преимущества отраслевых кластеров для старопромышленных регионов. — С. 46.
Среди сетевых образований выделяются кластерные модели, которые охватывают широкий спектр социально-экономических аспектов, объединяя предприятия, которые находятся в пределах определенной
территории. В Украине сейчас накоплены опыт и знания, чтобы самостоятельно решать масштабные задачи наведения порядка в экономике, но принципы
отечественной и зарубежной управленческой практики в области создания и функционирования кластеров можно будет использовать для реализации стратегии развития региона.
Определены не только основные признаки классификации кластеров, но и признаки успешной их деятельности, приведены наиболее известные модели
кластеров и примеры наиболее успешных кластеров в
мире, в том числе трансграничных, и в Украине.
Обосновано, что главной особенностью отраслевых кластеров является сетевая форма организации
всего процесса производства: от поставки до сбыта,
определено в чем заключается экономический эффект
от создания и функционирования таких кластеров и
основные условия для создания отраслевого кластера
как жизнеспособной, самодостаточной, успешной и
эффективной структуры.
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АННОТАЦИИ
Наиболее эффективной моделью для старопромышленных регионов является отраслевой кластер,
его отличие от других форм экономических объединений заключается в том, что предприятия кластера не
идут на полное слияние, а создают механизм взаимодействия, позволяющий им сохранить статус юридического лица и при этом сотрудничать как с другими
предприятиями, которые образуют кластер, так и с
предприятиями за его пределами. Экономические
связи, которые являются основой создания отраслевых кластеров, оформляются как долгосрочные контракты на основе взаимодействий между различными
участниками кластера. Отраслевой кластер позволяет
малым предприятиям использовать преимущества не
только малых форм предпринимательства, но и крупных производств. Отраслевые кластеры используют
преимущественно горизонтальные связи, специализацию и дополняют друг друга, достигая более высоких
результатов на основе использования преимуществ
территориального расположения предприятий и возможностей регионального управления. Как и органы
власти, отвечающие за развитие региона, отраслевые
кластеры могут обеспечить привлечение дополнительных инвестиций, активизировать инновационные
процессы, а также решить определенные социальные
проблемы в регионе.
Для старопромышленных регионов отраслевые
кластеры являются именно тем эффективным механизмом, который обеспечит эффективное функционирование их хозяйственного комплекса на основе рационального использования экономического потенциала региона и позволит достичь устойчивого его
развития.
Ключевые слова: отраслевые кластеры, старопромышленные регионы, признаки, модели.
Болотина Е. В., Кваша А. П., Степанова А. Э. Исследование социальных проблем военнослужащих и их семей в условиях проведения антитеррористической операции. — С. 117.
В статье проведен анализ современного состояния решения проблем обеспечения социальной защиты военнослужащих в условиях проведения Антитеррористической операции. Осуществлен анализ
нормативно-правового обеспечения в сфере социальной защиты военнослужащих и членов их семей. Проанализирован ряд нормативно-правовых актов, которые регулируют вопрос социальной защиты военнослужащих и членов их семей. Определены основные
направления социальной защиты участников АТО: создание единого реестра участников АТО, что позволит
обеспечить им и их семьям надлежащий уровень социальной защиты и гарантий; построение эффективной модели денежного обеспечения военнослужащих;
создание действенного механизма обеспечения жильем военнослужащих и их семей; повышение эффективности существующей системы льгот и компенсаций для участников АТО и членов их семей; усовершенствование механизма решения социальных
проблем в условиях военных учений, несение боевой
и вспомогательной службы; создание системы психологической и физиологической реабилитации; обеспечение санаторно-курортным лечением.
Ключевые слова: вооруженный конфликт, социальная защита, военнослужащие, участники антитеррористической операции, социальное обеспечение;
социально-бытовое обеспечение семей военнослужащих.

2020/№2

Брюховецкая Н. Е., Иваненко Л. В. Интеллектуализированные производства Украины: основные игроки
и тренды фармацевтической отрасли. — С. 3.
Представлены результаты исследования современного состояния и трендов развития отечественных
предприятий-производителей фармацевтической продукции и препаратов, актуальность проведения которого обусловлена потребностью научно-методологического обеспечения цифровой трансформации моделей
бизнеса предприятий реального сектора экономики
Украины. В условиях обострения конкурентной борьбы необходимость создания условий для развития отечественной фармацевтической отрасли характеризуется специфическими инновационными процессами,
сложной структурой, большим количеством высокотехнологичных рабочих мест, высокой инвестиционной привлекательностью, является насущным условием для повышения уровня качества и конкурентоспособности фармацевтической продукции на внутреннем рынке, интеллектуализации предприятий. Целью статьи является установление трендов развития
предприятий фармацевтической отрасли для дальнейшего определения методов функционирования и развития интеллектуализированных производств в Украине.
Определено, что в кризисные периоды динамика
промышленного производства предприятий с высоким уровнем интеллектуализации характеризуется относительной устойчивостью на фоне общего снижения деловой активности. Установлено влияние изменений направления глобальных тенденций развития
мирового фармацевтического рынка на отечественную
фармацевтическую отрасль: двузначная тенденция
роста объемов продаж рецептурных препаратов
(double-digit growth) сохраняется благодаря реализации
механизма реимбурсации, а также увеличению объемов госпитальных закупок. Сохранение тенденции
роста рынка и соответствующая пролонгация государственных программ типа «Доступные лекарства» способствует увеличению спроса на внутреннем рынке,
что может стать стимулирующим фактором дальнейшего развития отечественных предприятий-производителей фармацевтической продукции — роста их деловой, инновационной и инвестиционной активности.
Проведенный анализ указывает на высокий уровень устойчивости фармацевтической отрасли и предприятий, которые ее образуют, к кризисным влияниям, оптимистичные ожидания относительно дальнейшего умеренного роста в отрасли, потенциальный
рост инвестиционной привлекательности отечественных предприятий и их высокую адаптивность к трансформациям модели бизнеса в направлении ее дальнейшей диджитализации и интеллектуализации.
Ключевые слова: интеллектуализированные производства, тренды фармацевтической отрасли, основные игроки отрасли, инструменты государственной
поддержки.
Брыль И. В., Брюховецкий Я. С. Современные
направления и уровни исследований интеллектуализации
экономики и предприятий. — С. 172.
Современные тенденции интеллектуализации
глобальной экономики, что наблюдаются в течение
последних десятилетий, выдвигают как ключевые источники формирования конкурентоспособности предприятий знания, интеллект, творческую деятельность
работников. Развитие творческого труда позволяет генерировать новые товары, услуги и другие интеллектуальные продукты, следовательно, создание условий
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для эффективной интеллектуальной деятельности является главной задачей современных предприятий.
Цель исследования заключается в обосновании
направлений и уровней исследования интеллектуализации по результатам международных сопоставлений
и экономического положения в Украине.
Определено, что для ускорения интеллектуализации и развития инновационной активности персонала
на современных предприятиях необходимо было бы:
создать и поддерживать в коллективе атмосферу нововведений; обеспечить реализацию стратегии роста интеллектуального капитала и инновационного развития
через совершенствование системы стимулирования и
мотивации; признать, что кардинальные преобразования нужны не только в сознании рабочих, но и в производственной, управленческой организационной структурах и их обновления в соответствии с современными
требованиями процессов управления.
Доказана целесообразность выполнения исследования в ракурсе решения вопросов по определению
уровней и сфер исследования, а также финансирования процессов интеллектуализации. При разработке
направлений определения современного состояния
интеллектуализации ее следует исследовать по уровням (индивидуальный, микроуровень, мезоуровень,
макроуровень, мегауровень) по сферам (интеллектуализация личности, систем менеджмента, трудового
процесса, предприятия, интеллектуализация экономики и предпринимательства, как фактор государственного развития и интеллектуализация общества)
исследования по уровням функционирования экономики; по финансированию процессов интеллектуализации в зависимости от видов деятельности предприятия: финансирование интеллектуализации от операционной деятельности предприятия, за счет собственного уставного или заемного капитала, за счет проведения инвестиционной деятельности.
Проведенное исследование интеллектуализации в
соответствии с международными индексами экономического развития Украины и анализа экономической
ситуации в государстве доказывает превосходство ее
лидерства в исследованиях и разработках, появление
новых знаний, развитие высокотехнологичного производства и создание массовых инновационных продуктов, цифровизации.
Ключевые слова: интеллектуализация экономики
и предприятий, интеллектуальный капитал, промышленное производство, экономическая деятельность,
цифровизация, конкурентоспособность.
Бурцева Е. Е. Трансформация системы охраны здоровья как составляющей национальной безопасности
Украины. — С. 123.
В статье рассмотрено влияние глобализации на
состояние и развитие системы национальной безопасности страны, сферы управления национальной
безопасностью, в частности здравоохранением.
Рассмотрены подходы ученых к формированию
проблемы обеспечения национальной безопасности
Украины в политической, экономической, социокультурной, информационной и экологической сферах.
На основании анализа процессов трансформационных изменений национальной системы здравоохранения предложено вводить организационно-управленческие, нормативно-правовые основы и критерии
оценки деятельности.
Приведена характеристика субъектов и объектов
национальной безопасности Украины.
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Исследованы итоги проведения реформы здравоохранения Украины.
Обоснованно, что в современных условиях понятие национальной безопасности расширяется за счет
включения в него все новых сфер общественной
жизни.
На основании проведенного анализа предложено
добавить отдельным структурным элементом системы
национальной безопасности «безопасность и охрана
здоровья населения», сущность которого будет отражать состояние защищенности физического и психического здоровья граждан и возможность чувствовать
действенную государственную поддержку по предоставлению качественных медицинских услуг, как со
стороны государственного сектора медицинского обслуживания, так и со стороны частной медицины.
Ключевые слова: здравоохранение, медицинская
реформа, трансформация, национальная безопасность
Украины, глобализация, безопасность и охрана здоровья населения.
Вишневский А. С. Целеполагание как базис австрийской школы экономической теории. — С. 9.
Современные школы экономической теории преимущественно базируются та анализе ресурсов (факторов производства) и соответствующих им институтов (отношений). Но ресурсы приобретают смысл
только в контексте целей, первичным носителем которых является человек. Единственной школой экономической теории, положения которой основаны непосредственно на человеческой деятельности является
австрийская школа. Поэтому в работе проводится переосмысление аксиоматических положений именно
этой школы с позиций целеполагания и стратегирования.
В работе проведена феноменологическая редукция ключевых экономических понятий (ценность,
цена, обмен, производство, кооперация, прибыль,
убыток, спрос, предложение, процент, труд, капитал)
с позиций целеполагания. Возможность такой редукции доказывает фундаментальную роль целей в экономическом процессе, поскольку именно цели проявляют в окружающей среде средства их достижения,
определяют характер и формы деятельности человека
и организации.
В конечном итоге с позиций целеполагания создаются условия для формирования внутренне непротиворечивой экономической теории, которая способна синтезировать индивидуальные и общественные
интересы на основе согласования целей.
Ключевые слова: австрийская школа экономической теории, цель, аксиоматика, целеполагание, институт стратегирование, феноменологическая редукция.
Вишневский В. П., Залознова Ю. С., Брюховецкая Н. Е., Булеев И. П., Новикова О. Ф., Землянкин А. И., Лях А. В. Замечания и предложения Института экономики промышленности НАН Украины к проекту Порядка присуждения научных степеней. — С. 206.
В статье освещены подготовленные учеными Института экономики промышленности НАН Украины
замечания и предложения к проекту Порядка присуждения научных степеней, который разработан Национальным агентством по обеспечению качества высшего образования (НАОКВО) и предложен для общественного обсуждения.
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В предложениях затрагиваются вопросы организации защиты диссертаций, совершенствования организационных форм представления материалов, мотивации соискателей научной степени к научной деятельности и привлечения молодежи к творческому
труду, повышения престижности науки, проблемы допуска к защите диссертаций соискателями, которые
работают на производстве, а не в высшем учебном заведении или научном учреждении, персональной ответственности членов специализированного ученого
совета за необоснованность принятия решений, низкий уровень квалификационной экспертизы и требовательности, подчеркивается необходимость обоснования положений о финансировании процедуры защиты диссертаций, особенно в бюджетных организациях.
Значительное внимание в предложениях уделено
приведенным в Порядке требованиям к соискателям
научной степени относительно публикаций основных
результатов исследования. Предложенная система не
предусматривает сбалансированности оплаты труда
ученых и затрат на оплату публикаций. Нецелесообразно принимать предложенные требования к диссертациям в виде научных статей для соискателей степени доктора философии. В статье приведена таблица
изменений, которые предлагается внести в проект Порядка относительно публикаций.
Учитывая то, что процесс подготовки специалистов высшей научной квалификации выходит далеко
за пределы полномочий и компетенций НАОКВО,
предлагается возвратиться к системе Высшей аттестационной комиссии (ВАК) как контролирующему органу при Кабинете Министров Украины, которая себя
оправдала на протяжении многих лет, одновременно с
расширением прав, обязанностей и ответственности
высших учебных заведений и научных учреждений за
подготовку научных кадров — докторов философии и
докторов наук. При этом следует подчеркнуть важную
роль МОН Украины и НАН Украины в научно-методическом обеспечении работ, которые должны стать
основой диссертационных исследований, их экспертизы и координации.
Ключевые слова: доктор философии, доктор
наук, разовый совет, специализированный совет, требования к диссертациям, национальное агентство, аккредитация, процедура защиты, публикации, финансирование защит.
Гитис Т. П., Миляновская Е. В., Риндин Г. Г., Лущик Л. С., Агулов А. В. Исследование государственной
политики Украины относительно формирования прожиточного минимума как основы обеспечения социальных
гарантий. — С. 112.
Государственная социальная политика Украины
направлена на обеспечение социальных гарантий для
населения. Основой формирования социальных гарантий является прожиточный минимум, который
устанавливается и регулируется на законодательном
уровне. В статье исследованы и определены основные
уже существующие и прогнозные тенденции динамики, как законодательно установленного, так и фактического прожиточного минимума в Украине. По результатам исследования установлено, что механизмы
государственной политики Украины относительно
формирования прожиточного минимума как основы
обеспечения социальных гарантий недостаточно эффективны. В связи с этим предложены следующие
меры и рекомендации: осовременить и регулярно обновлять минимальный набор потребительской кор-
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зины; обеспечить его соответствие реальным потребностям населения, как на физиологическом, так и на
социальном уровнях; усовершенствовать методику
определения стоимости набора потребительской корзины; внедрить европейский опыт, который заключается в том, что объектом установлении прожиточного
минимума являются не отдельные лица, а среднестатистическая семья; включить в прожиточный минимум для трудоспособных лиц суммы налогов; обеспечить повышение размеров законодательно установленного прожиточного минимума, закладываемого в
Государственном бюджете Украины, до фактического
размера прожиточного минимума, который определяется Министерством социальной политики Украины.
Ключевые слова: государственная социальная политика, государственные социальные гарантии, уровень жизни, доходы, прожиточный минимум, аппроксимация, потребительская корзина.
Гуцалюк А. Н., Гаврилова Н. В. Влияние маркетинговых, финансовых и цифровых технологий на развитие инфокоммуникационной сферы как составляющей
инновационной инфраструктуры. — С. 166.
В статье рассмотрены основные составляющие
инфокоммуникационной сферы. Раскрыта сущность
маркетинговых, финансовых и цифровых технологий
и их влияние на развитие инфокоммуникационной
сферы. Проанализированы финансовые, маркетинговые и цифровые составляющие развития информационной коммуникации. Определена необходимость
развития инфокоммуникационной сферы для участников: органов государственной власти, бизнес-структур, населения. Предложены перспективы инфокоммуникационных технологий как составляющей инновационной инфраструктуры.
Исследована целостная система инфокоммуникационной сферы как составляющей инновационной
инфраструктуры, рассмотрен процесс взаимодействия
участников инфокоммуникационной сферы, проанализированы расходы Государственного бюджета на
инфокоммуникационные сферу. Значительное внимание в работе уделено перспективам и ожидаемой
пользе от внедрения маркетинговых, финансовых и
цифровых технологий для инфокоммуникационной
сферы. В научной работе предложены преимущества
развития инфокоммуникационной сферы для участников. Для бизнеса это социальные взносы сотрудников, корпоративный налог, НДС, регистрация новой
компании, представление статистической информации, таможенные декларации, экологические разрешения, госзакупки. Для граждан перечень более расширенный — НДФЛ, поиск работы, социальные привилегии, личные документы, регистрация авто, общественные библиотеки, заявление в милицию, заявка
на разрешение строительства, свидетельства на брак и
рождение, заявки на вступление в ЗВО, изменение адреса, сервисы здравоохранения. Предложенные меры
дальнейшего развития информационного общества в
Украине.
Ключевые слова: инфокоммуникационные сфера, инновационная инфраструктура, расходы бюджета, бизнес-структуры, информационное обеспечение, маркетинговые, финансовые и цифровые технологии.
Кривун М. В. Система обеспечения населения продуктами питания при отсутствии рынка продуктов питания. — С. 232.
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АННОТАЦИИ
В статье проанализированы принципиальные
различия между функционированием системы поставки продовольствия в Советском Союзе и развитыми капиталистическими странами.
Система продовольственного обеспечения населения без свободного рынка функционировала почти
весь ХХ в. на территории 15 современных стран,
включая Украину, в рамках формирования государства под названием Союз Советских Социалистических Республик. Руководство этого государственного
формирования поставило амбициозную цель — создать
самодостаточную экономику, которая самостоятельно
удовлетворяла все ее потребности собственным производством.
Цель этого исследования — предоставить критический обзор системы продовольственного обеспечения при отсутствии рынка продовольствия. Проведена
оценка развития факторов производства пищевых
продуктов, а также распределения продуктов питания,
их поступления конечным потребителям.
Сделан обзор формирования и развития факторов производства продуктов питания. Определено, что
их применение в производстве продуктов питания
было крайне неудовлетворительным с точки зрения
выполнения задач по обеспечению населения необходимыми продуктами питания. Общей причиной их неэффективного функционирования, в частности, научно-технологического прогресса, является деструктивное развитие индивидуальных творческих качеств
населения в СССР, или человеческого капитала. Это
было следствием сначала жесткого подавления свободы и жизни широких слоев населения СССР со стороны тоталитарного режима, а затем принудительного
ограничения путей развития талантов человека вне
стереотипов «советского человека». Относительно системы обеспечения населения продуктами питания, то
и она вносила свой вклад в становление человеческой
личности граждан СССР. Так, например, ограниченный ассортимент и дефицит, который порождал длинные очереди за продуктами питания, создавали в целом негативное влияние на население СССР.
Ключевые слова: обеспечение продуктами питания в СССР, продовольственная безопасность в
СССР, развитие АПК в СССР, система обеспечения
продовольствия СССР, развитие СССР, уровень
жизни населения СССР, плановое обеспечение продовольствия, потребности населения в питании.
Латышева А. В., Евтушенко М. А., Пронин С. В.,
Будовий М. Ю. Социальная защита государства: суть,
модели и особенности обеспечения. — С. 95.
В статье были проанализированы нормативноправовая база, профессиональная литература, статистические и аналитические отчеты, Интернет-источники для определения сущности социальной защиты,
моделей и индикаторов его обеспечения.
Определено, что категория «социальная защита»
значительно шире по своему содержанию и она включает в себя понятие «социальное обеспечение». Выяснены характерные черты моделей социальной защиты
в европейских странах. Установлено, что модели социальной защиты в странах Европы направлены на
компенсацию гражданам потерь вследствие безработицы, потери жилья, заболевания, инвалидности, производственного травматизма, потери кормильца, старости и др.
В работе исследованы и наглядно представлена
динамика некоторых показателей, характеризующих
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уровень бедности и другие параметры обеспечения социальной защиты. Доказано отсутствие географических признаков в ситуации с относительной бедностью. Установлено общее уменьшение дифференциации среди бедного населения, и приближение его
доходов (расходов) к черте бедности на фоне роста
стоимостного значения черты бедности по всем монетарными критериям, а также повышение значения
предела относительной бедности по шкале эквивалентности Европейского Союза.
В результате анализа и обобщения нормативноправовой базы, научных трудов отечественных и зарубежных авторов определены специфика моделей и
средств социальной защиты в мировой практике и в
Украине.
Ключевые слова: социальная защита, социальное
обеспечение, модели социальной защиты, уровень
бедности, степень дифференциации доходов (расходов), черта бедности.
Лях И. И. Возможности венчурного финансирования в условиях интеграции Украины в европейское инновационное пространство. — С. 75.
Статья посвящена проблематике интеграции
Украины в инновационное пространство Европейского Союза, особая роль в которой принадлежит венчурному бизнесу, который отличается от других форм
реализации инноваций методами мобилизации капитала, структурой источников и условиями привлечения инвестиций, а также использованием новых финансовых инструментов.
Аргументировано, что темпы сближения Украины с ЕС по инновационному направлению не являются удовлетворительными: есть определенные положительные сдвиги, но выявлено немало проблем, в
частности, с венчурным финансированием инновационной деятельности. Анализ венчурных сделок компаний по управлению активами среди институтов совместного инвестирования (ИСИ) доказывает: венчурные фонды практически не вкладывают средства в высокотехнологичные отрасли, за исключением некоторых направлений финансовых услуг и ИКТ. Самые
распространенные случаи предоставления финансовой поддержки со стороны венчурного капитала в
Украине касаются таких видов экономической деятельности, как: строительство, торговля, гостиничный
и туристический бизнес, переработка сельхозпродукции, страхование, издательская деятельность.
В последние годы наблюдается тенденция умеренного и экстенсивного роста украинского сектора
управления активами, преимущественно за счет активности новых фондов. Развитие венчурных инвестиционных фондов в Украине сосредоточено в регионахлидерах по вкладу в экономическое развитие страны.
Как и раньше, происходит повышение концентрации
фондов венчурного бизнеса преимущественно в столице и Киевской области.
В статье обоснована необходимость и предложены меры по преодолению региональной асимметрии в предоставлении финансовых услуг ИСИ, основанные на усилении взаимодействия между институтами совместного инвестирования, с одной стороны,
и инвесторами и эмитентами ценных бумаг, с другой
стороны, что будет способствовать обеспечению эффективности инвестирования и снижению связанных
с этим процессом трансакционных издержек. Для
этого важным является создание соответствующей
экосистемы инновационного инвестирования, которая обеспечит доступ к финансовым услугам ИСИ,
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АННОТАЦИИ
всем потенциальным инвесторам на рынке ценных бумаг (гражданам и бизнес-сообществу страны) независимо от региональной принадлежности.
Ключевые слова: венчурная индустрия, институты совместного инвестирования, инновационная
экосистема, интеграция, инновационное пространство, региональная асимметрия.
Ляшенко В. И., Шевченко В. Г, Осадчая Н. В. Мировые тенденции развития атомно-энергетического
комплекса и их влияние на атомно-промышленный комплекс. — С. 20.
В статье проанализированы тенденции развития
атомно-промышленного комплекса. Основными проблемами развития атомно-промышленного комплекса
являются несовершенство законодательной базы, отсутствие инвестиций. Необходимое количество обогащенного урана в ядерном топливе закупается Украиной только в РФ.
Обоснована необходимость разработки последовательности этапов инновационно-ориентированного
развития атомно-промышленного комплекса Украины
на основе стратегических детерминант. Непосредственно атомно-промышленный комплекс, который
является ведущим звеном ядерно-энергетического
комплекса Украины, можно считать комплексной отраслью национальной экономики, которая включает:
урановое производство, создающее основу для удовлетворения потребности атомных электростанций в природном уране на средне- и долгосрочную перспективу;
циркониевое производство, которое предусматривает
налаживание выпуска циркония, что является основным конструкционным материалом для изготовления
ядерного топлива, учитывая его уникальные физические свойства слабого взаимодействия с нейтронным
потоком в активной зоне реактора; производство
ионообменных материалов и обеспечение ими в полном объеме урановое производство Украины; производство тепловыделяющих сборок и комплектующих
изделий как неотъемлемого звена создания собственного ядерно-топливного цикла; научное, проектное и
информационное сопровождение, проведение научноисследовательских работ.
Значение и вес атомно-промышленного комплекса Украины в создании валового внутреннего
продукта не является значительным, но его роль важна
в обеспечении экономической безопасности и дострижении энергетической независимости страны. Исследовано состояние атомно-промышленного комплекса
в других странах мира.
Для развития атомно-промышленного комплекса
целесообразно использовать инновационный подход.
Данный подход представлен как совокупность трех
взаимосвязанных блоков, а именно: методико-информационного; диагностико-ориентировочного; оценочно-процессуального.
Обоснована необходимость увеличения объемов
добычи урана, уровня его обогащения и одновременно
решения экологических вопросов по утилизации отходов.
Ключевые слова: атомно-промышленный комплекс, промышленность, энергетика, энергетическая
безопасность.
Мартыненко Д. Определение и оценка однородных
региональных зон по состоянию инновационного развития. — С. 190.
Данная статья содержит результаты исследования
в области развития регионов Украины, в частности в
разрезе количественно-качественных характеристик
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инновационного развития для разработки подхода к
формированию кластеров и улучшения развития регионов. Предложенный подход базируется на агломеративной кластерной процедуре методом «ближнего
соседа», что позволяет провести группировки однородных регионов. В результате регионы кластеризованы на три однородных кластера по уровню инновационного развития. Для каждого вновь созданного
кластера исследованы ключевые показатели инновационного развития с указанием обоснования целесообразности кластеризации в соответствующем виде.
Ключевые слова: кластеризация, кластерный анализ, группировка, инновационное развитие, региональное развитие, инновационные предприятия, затраты на инновации, стратегия управления региональным развитием, технологические процессы, инновационная продукция, дендрограмма.
Mиночкина О. Н. Приведение отношений собственности и хозяйствования в соответствие с Конституцией Украины в условиях децентрализации. —
С. 221.
Определена потребность в переработке существующих подходов к изучению трансформационных процессов в экономике и обществе с целью разработки
соответствующих мероприятий реформирования на
базе новых методологических основ. Научное осмысление движущих сил социально-экономического прогресса требует определения его материального базиса
и роли в нем экономического устройства общества
при особом значении отношений собственности. Речь
идет об изменении основания, переструктурирования
и создания новых форм развития. Такой основой, от
которой зависит дальнейшее развитие трансформационного общества, являются отношения собственности. Процесс постсоциалистической трансформации
рассматривается автором как институциональный
комплекс, базирующийся на системе собственности.
Научная новизна исследования заключается в разработке теоретико-методологических основ системного
исследования отношений собственности, идентификации института собственности как совместно-раздельной ресурсной системы и обоснование на этой основе перспектив преобразования социально-экономической системы с соблюдением положений Конституции Украины, касающихся отношений собственности.
Приведены отдельные предложения по изменению
Хозяйственного кодекса Украины и их обоснование в
соответствии с разработанной концепцией.
Предложенный подход позволяет осознать реальные механизмы построения нового общества, в котором гражданская общность является не просто ассоциацией свободных самоуправляющихся объединений, а прежде всего обществом, в котором отдельные
граждане являются его главными компонентами. В
процессе налаживания инновационного производства
в пределах территориальной общины запускаются взаимообусловленные процессы социальной консолидации и укрепления государства; создается новая система социального порядка, регулирующая поведение
основных социальных субъектов в контексте реализации стратегических целей государства; налаживается
сотрудничество между наукой, государством, обществом и мировым сообществом.
Ключевые слова: методологические подходы,
концепция, система собственности, институт, совместно-раздельная ресурсная система, конвергентный
институциональный механизм, управление, самоорганизация, самоуправление, социально-экономическая
система, трансформация, реформирование, стратегия,
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инновационная инфраструктура, предпринимательство, Конституция, система социального порядка.
Мысник Е. П. Институциональные условия развития системы экономических расследований на предприятиях. — С. 158.
В настоящее время возникает необходимость поиска новых механизмов проведения экономических
расследований в сфере хозяйственной деятельности
предприятий и внедрения действенных методов контроля, что позволяет значительно снизить риски совершения финансовых и экономических преступлений.
Цель данного исследования заключается в обосновании и разработке предложений по созданию
надлежащих институциональных условий развития
системы экономических расследований на предприятиях. Для достижения поставленной цели использованы методы анализа и синтеза, сравнения, обобщения, статистического анализа, экспертного опроса,
структурно-логического анализа.
В статье проанализированы и обобщены научные
подходы к определению сущности и содержанию понятия «форензик». На основании экспертных опросов
международных компаний определены особенности
форензика как метода экономических расследований
на предприятиях Украины. Выполнен статистический
анализ основных показателей административных правонарушений в Украине. Даны предложения по созданию надлежащих институциональных условий развития системы экономических расследований на предприятиях.
Ключевые слова: экономические преступления,
система экономических расследований, форензик, институциональные условия, институциональная среда,
механизмы институционального обеспечения, финансовые институты, организационно-экономический
механизм, информационное обеспечение.
Новикова О. Ф., Логачева Л. Н., Красулина Я. Е.
Проблемы и перспективы развития системы социального
обеспечения в условиях цифровой экономики. — С. 80.
Статья посвящена поиску путей решения проблем трансформации социально-трудовых отношений
в цифровой экономике. Рассмотрены проблемы функционирования системы социального обеспечения и
социального страхования, обусловленные быстрым
распространением новых форм занятости, снижением
доли наемных работников — плательщиков взносов на
социальное страхование.
Проанализированы нормы международного трудового права, изложенные в конвенциях МОТ о минимальных нормах социального обеспечения и сохранения прав в области социального обеспечения. Обосновано, что распространение дистанционных форм
трудоустройства, новые формы занятости в экономике
цифровых платформ в глобализационном контексте
повышают значимость международных договоренностей и правовых межгосударственных документов в
сфере трудовых отношений.
Исследованы перспективные направления развития системы социального страхования как эффективного механизма противодействия социальным рискам.
Раскрыто содержание и преимущества известных систем социального обеспечения, в частности, социальное страхование, всеобщий доступ, фонды страховых
накоплений, индивидуальные частные счета, возложение обязанностей на предприятия, социальная помощь.
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Обоснована необходимость разработки концепции реформирования системы социального обеспечения в Украине в условиях цифрового развития, предложено составляющие концепции и перспективные
направления реформирования системы.
Ключевые слова: цифровизация, социально-трудовые отношения, занятость, прекариат, социальный
риск, социальное обеспечение, социальное страхование.
Пидоричева И. Ю. Институциональное обеспечение расширения функционала региональных научных
центров НАН Украины и МОН Украины в контексте
смарт-специализации (на примере Приднепровского экономического района). — С. 63.
Подписанием Соглашения об ассоциации между
Украиной и ЕС, внесением изменений в Конституцию
Украины относительно реализации стратегического
курса на обретение полноправного членства в ЕС,
утверждением Стратегии национальной безопасности
Украины, в которой магистральным направлением
развития украинского государства признано европейскую интеграцию, Украина осуществила свой цивилизационный выбор. Реализация данного цивилизационного выбора обязывает Украину идти путем имплементации евроинтеграционных реформ, перенимать
правила, нормы и практики ЕС для успешной интеграции в европейское пространство и систему формальных институтов ЕС. Это, в том числе касается
необходимости имплементации европейского подхода
к территориальному делению и региональной политики, внедрения подхода смарт-специализации в систему стратегического планирования регионального
развития. Развитие региональных инновационных
экосистем, налаживание эффективных взаимосвязей
между их ключевыми акторами играет решающую
роль в успешной реализации региональных стратегий
смарт-специализации.
Проанализирована система взаимосвязей между
акторами региональной инновационной экосистемы
Приднепровского экономического района на предмет
их наличия и интенсивности по сравнению с другими
регионами и Украиной в целом. Определено, что как
национальной, так и региональным инновационным
экосистемам Украины (в том числе Приднепровского
экономического района) не хватает эффективных взаимосвязей между ключевыми акторами.
Обоснованы научно-институциональные положения и рекомендации по формированию региональных инновационных экосистем на уровне экономических районов Украины, которые отвечают требованиям европейской классификации NUTS 1, в условиях имплементации Соглашения об ассоциации и
подхода смарт-специализации, состоящие в обосновании наделения региональных научных центров НАН
Украины и МОН Украины дополнительными полномочиями по координации связей между акторами региональных инновационных экосистем в пределах
ареалов их действия, а также внесении изменений и
дополнений в Закон Украины «О научной и научнотехнической деятельности» по расширению функций
и полномочий региональных научных центров, превращению их в эффективно действующие межрегиональные координационные центры инновационного
развития.
Предложен подход к формированию Подольской
региональной инновационной экосистемы в пределах
Подольского экономического района. На базе Приднепровского научного центра НАН Украины и МОН
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Украины предложено реализовать ряд экспериментов,
во-первых, по формированию Приднепровской региональной инновационной экосистемы; во-вторых, с
участием экспертного сообщества создать межрегиональный общественный союз «Платформа инновационного развития «Приднепровье»», который может
стать «фабрикой мысли» о путях и средствах перезагрузки отношений между акторами региональной инновационной экосистемы и неоиндустриального возрождения Приднепровья.
Ключевые слова: инновационная экосистема, региональная инновационная экосистема, региональные
научные центры НАН Украины и МОН Украины,
экономический район, европейская интеграция,
смарт-специализация.
Полторак А. С., Паламарчук В. Ю. Мониторинг
состояния финансовой безопасности домохозяйств и его
влияния на уровень финансовой безопасности Украины. —
С. 145.
Проведен мониторинг состояния финансовой
безопасности домохозяйств и ее влияния на уровень
финансовой безопасности Украины. Исследована динамика количества домохозяйств в Украине. Рассмотрены основные факторы влияния на уровень финансовой безопасности домохозяйств в зависимости от
сферы возникновения и проанализирована их динамика за указанный период. Исследована динамика
уровня финансовой безопасности государства и индекса человеческого развития. Доказана гипотеза о
наличии влияния на зависимую переменную — уровень финансовой безопасности Украины независимых
показателей (индекса человеческого развития и объема ВВП на душу населения), которые влияют на ее
формирование и прочность и характеризует состояние
финансовой безопасности домохозяйств. Обосновано,
что между независимыми и зависимыми переменными
существует прямая связь. Доказано, что разработанная
модель в соответствии с F-критерия Фишера является
адекватной. Математически установлено существование сильной связи между независимыми и зависимыми переменными, что подтверждает целесообразность введения мер повышения уровня финансовой
безопасности домохозяйств в современных условиях
и, соответственно, показателей, которые формируют
этот уровень, для обеспечения финансовой безопасности Украины.
Ключевые слова: домохозяйство; финансовая
безопасность государства; финансовая безопасность;
финансовая безопасность домохозяйств; финансовая
система; пандемия.
Савченко Л. В., Гриценко С. И. Анализ и классификация возможных схем консолидированной доставки
LTL грузов. — С. 139.
Современные тенденции развития логистики
позволяют говорить о значительном количестве перевозок LTL (англ. Less Truck Load) грузов, причем динамика спроса на такие перевозки является положительной. Таким образом, перевозки мелкопартионных
грузов (до 5 т) должны быть теоретически и методически обеспечены с учетом современных технологий построения эффективных цепочек поставок.
Одним из методов повышения эффективности
перевозки LTL грузов является применение технологии консолидации. Основное преимущество консолидированных перевозок мелкопартионных грузов связано с «эффектом масштаба», который позволяет снизить стоимость перевозок консолидированной партии
груза благодаря замене нескольких автотранспортных
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средств малой и средней грузоподъемности на значительно меньшее количество автомобилей особо большой грузоподъемности.
Акцентировано внимание на эффективности
консолидированных перевозок LTL грузов с точки
зрения воздействия на окружающую среду и социальную жизнь населения. Так, консолидация позволяет
снизить общее количество вредных выбросов в атмосферу, уменьшая загрязнение воздуха, а также уменьшить нагрузку на логистическую инфраструктуру, в
том числе, снижая уровень заторов.
Целью статьи является анализ возможных схем
доставки LTL грузов с уделением особого внимания
возможности консолидации и оценки ее преимуществ
и недостатков, а также формулировка классификационных признаков и типов схем доставки LTL грузов.
В статье сделан анализ методов прогнозирования
спроса на перевозки между регионами (территориальными зонами). Произведена оценка спроса на перевозки LTL грузов между регионами Украины на основе платформ lardi-trans.com и della.ua.
Проанализированы преимущества, ограничения
и дополнительные расходы, связанные с использованием консолидационных центров при перевозке LTL
грузов.
Большое внимание уделено основным видам
транспортных схем, которые могут быть применены
для взаимодействия грузоотправителей и грузополучателей LTL грузов. Определены классификационные
признаки возможных схем и типы схем доставки LTL
грузов с консолидацией и без нее. Соответственно,
предложена комплексная классификация схем доставки LTL грузов. Возможные схемы доставки LTL
грузов проанализированы по предложенным классификационным признакам. Изложенные в статье схемы
доставки LTL грузов позволяют проанализировать существующие варианты и выбрать наиболее рациональный в определенных условиях.
Ключевые слова: перевозки LTL (мелкопартионных) грузов, консолидация грузов, схемы доставки,
преимущества и недостатки консолидированных перевозок.
Сердюк А. С., Петрова И. П. Теоретические истоки проблемы внешних эффектов. — С. 180.
Выявлены теоретические истоки внешних эффектов в экономической теории. Внешний эффект
проявляется в виде материальных затрат третьих сторон, которые непосредственно не участвуют в хозяйственной операции, то есть когда деятельность отдельных субъектов хозяйствования отрицательным (или
положительным) образом сказывается на деятельности других субъектов, которые не находятся с ними в
рыночных отношениях. Идея исследования заключается в таком: в основу теории внешних эффектов положены взгляды ученых, которые сформировались под
влиянием институциональной среды общества из которого они происходили. Выявлено, что плюрализм
британского общества, происходил от институциональной среды страны, стал предпосылкой для формирования двух антагонистических теорий нивелирования внешних эффектов — теории А. Пигу и Р. Коуза. По теории А. Пигу, внешние эффекты являются
производными нерегулируемых рынков. Исходя из
того, что внешние эффекты являются производными
свободного рынка (поддерживает неоклассицизм), которые делают невозможным максимизацию эффективности производства (по маржиналистской теории),
А. Пигу делает вывод, что государство должно принимать меры по их преодолению. Противоположной
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точки зрения придерживался Р. Коуз, поскольку
квинтэссенцией его теории являются трансакционные
издержки. По мнению Р. Коуза, такие расходы значительно выше в условиях государственного регулирования хозяйственной деятельности, чем при прямом
контакте субъектов хозяйствования. То есть, посреднические действия государства (перераспределение
ресурса и продукта между субъектами) обходится обществу дороже, чем непосредственная договоренность
между субъектами. Из этого следует, что в целом для
общества выгоднее решать проблему внешних эффектов на уровне продуцента и реципиента, чем полагаться в этом вопросе на государство. Проанализировав теории внешних эффектов, установлено, что
А. Пигу рассматривал общественное благосостояние в
качественном измерении, тогда как Р. Коуз — в количественном. Установлено, что в основу теории А. Пигу
положен принцип предельной полезности, согласно
которому, перемещение продукта от состоятельных к
менее состоятельным гражданам должен максимизировать качество жизни общества в целом; Р. Коуз в
свою очередь интерпретировал общественное благосостояние, как совокупность индивидуальных материальных достижений граждан, растущих за счет минимизации трансакционных издержек. Выявлено, что
каждый из исследователей изначально выводил проблему внешних эффектов от собственных представлений о благосостоянии, поэтому их теории оказались
разновекторными.
Ключевые слова: благосостояние, внешние эффекты, теоретические истоки, институциональная
среда, трансакционные издержки, государство, общество.
Симаков К. И., Федоренко К. А. Банковская процентная и учетная политика как инструмент денежнокредитного регулирования ценовой стабильности. —
С. 152.
В статье исследовано современное состояние и
перспективы и направления развития денежно-кредитной политики банка. Важной проблемой финансового менеджмента в современных рыночных условиях
является эффективная монетарная политика, которая
связывает необходимые объемы банковского продукта
с допустимым общим уровнем ставок и относительным значением чистого процентного спреда и маржи.
Равновесная денежно-кредитная политика объединяет
ставки привлеченных и размещенных средств со стратегическими задачами развития банковских учреждений, поддержкой их прибыльности и финансовой
стойкости. Рассмотрена сущность процентной политики НБУ и коммерческих банков, ее влияние на банковскую систему вообще. Определены основные цели
политики процентных ставок, рассмотрены внешние
и внутренние факторы, которые ее формируют. Исследованы основные принципы, на которых базируется процентная политика банка, и этапы ее формирования. Проанализирована динамика учетной ставки
НБУ за 2008-2019 годы. Установлено, что конкурентоспособность и стабильность деятельности банка зависят от качественно разработанной политики процентных ставок, в результате которой влияние процентного риска распространяется на финансовые результаты деятельности банка. Величина процента также
оказывает содействие более эффективному использованию субъектами хозяйствования собственных денежных средств, ведь, держа их в банке на текущем
или депозитном счету, они имеют возможность получить дополнительные доходы.
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Ключевые слова: учетная ставка НБУ, ставка рефинансирования, обменный курс, индекс потребительских цен, процентная политика, кредитная политика.
Смирнова И. И., Медведева Т. А., Серегина О. В.
Исследование проблем социальной защиты людей с инвалидностью в Украине. — С. 105.
В статье исследованы особенности функционирования системы социальной защиты лиц с инвалидностью в Украине. Рассмотрены основные нормативно-правовые основы реализации соответствующего
направления социальной политики и современное состояние его финансирования. Определена возможность изменения практики компенсационных затрат
на политику содействия занятости лиц с инвалидностью. Осуществлен анализ актуальных проблем социальной защиты инвалидов в Украине и выявлены их
причины. Сделан акцент на то, что сегодня целесообразно усовершенствовать нормативно-правовое регулирование данного вида социальной защиты, при этом
одним из весомых факторов достижения указанной
цели является нормативное закрепление предоставления государственной социальной помощи приведенным категориям лиц, ее финансирование и своевременная выплата. Определены субъекты реализации
политики в этой сфере. Предложены пути преодоления проблем на уровне разных субъектов.
Ключевые слова: социальная защита инвалидов;
актуальные проблемы социальной защиты инвалидов;
финансовое обеспечение социальной защиты инвалидов; социальная политика; социальные стандарты; социальная помощь; пенсии; социальные выплаты.
Сытник Е. А. Гипотеза о возможности использования комплексных чисел для анализа континуума организационных изменений. — С. 16.
В статье обозначено соотношение между организационной составляющей природы фирмы и рыночными трансакциями, высказана гипотеза о возможности использования комплексных чисел для анализа
континуума организационных изменений, а также
введено понятие комплексной плоскости общих издержек, что может стать частью математического аппарата для количественного описания механизмов
связи между организационными изменениями в фирмах и стоимостной, рыночной средой, в которой они
происходят.
Совокупность общих издержек корпорации или
фирмы можно представить на комплексной плоскости, на которой на вещественной оси будут откладываться стоимостные значения издержек в общепринятом, рыночном смысле этого термина, а на дополнительной, или мнимой, оси — особые единицы,
понимаемые как единицы изменения организационного континуума и, возможно, проекция трансакционных издержек на сферу внутрифирменной организации.
При этом с использованием комплексных чисел
можно изменить запись т.н. формулы Демсеца, перейдя от общепринятого ее вида к виду с использованием комплексного числа.
Используя предложенную модель, можно лучше
понять движущие силы организационных изменений
в корпорациях и фирмах, увязав их с трансакционными и иными издержками с помощью функции
комплексного переменного. Это позволит выйти на
новое понимание связей между организационной
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структурой и технологическим процессом в ходе трансформации ресурсов в продукт.
Ключевые слова: трансакционные издержки,
комплексные числа, комплексная плоскость общих
издержек, континуум организационных изменений,
организационная эволюция.
Ткаченко Н. М. Положения (стандарты) бухгалтерского учета. — С. 196.
В статье изучена сущность Закона Украины о
бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине, требования к хозяйственной деятельности предприятия, изменения и усовершенствования методов,
техники и форм бухгалтерского учета по соответствующим статьям; положения (стандарты) бухгалтерского
учета.
Ключевые слова: положения, стандарты, учет, закон, операция, обязательства, отчетность, капитал, доходы, расходы (издержки), требования, статья, период, предприятие, изменения, приказ, отчетность.
Уманец Т. В., Топалова И. А. Формирования и планирование цепей ресурсного обеспечения на региональных
товарных рынках на основе SCOR-модели. — С. 128.
Настоящее время диктует необходимость по-новому пересмотреть отношения между участниками
(субъектами) региональной экономики. Новые тенденции и новые подходы к ведению бизнес-процессов
в регионе требуют построения цепей ресурсного обеспечения регионов на основе саморазвития и самообеспечения. Возникает необходимость использования научного аппарата на базе системно-комплексного подхода, который по мнению авторов, заключается в выявлении секторов цепей ресурсного обеспечения регионов на основе саморазвития формирования и установлении взаимосвязи между ними, формировании их в систему, которая имеет вход (цель) и
выход (ресурсы) и налаживании обратных связей с
внешней средой.
В статье раскрыта сущность формирования и
планирования цепей ресурсного обеспечения на региональных товарных рынках на основе SCORмодели.
В ходе исследования усовершенствован понятийно-категориальный аппарат менеджмента управления бизнес-процессами на региональном уровне путем введения понятия «цепи ресурсного обеспечения
региональных товарных рынков» в узком и широком
смысле. Предложены сектора формирования и планирования цепей ресурсного обеспечения региональных
товарных рынков, а именно: «поставка — сырье —
производство — распределение — потребление — утилизация». Определены отношения, возникающие при
бизнес-процессах между участниками цепей ресурсного обеспечения региональных товарных рынков по
модели «3D: пространство — время — движение».
Охарактеризован процесс планирования и формирования цепей ресурсного обеспечения региональных товарных рынков с позиции интегрированного
планирования. Рекомендовано на базе обобщения
современных управленческих технологий по модели —
«Поточная диаграмма SCOR» в будущем сформировать цепь ресурсного обеспечения регионального и
межрегионального ответственного сотрудничества.
Ключевые слова: формирование, цепь ресурсного
обеспечения, региональные товарные рынки, управленческие технологии.
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Хандий Е. А., Шамилева Л. Л. Опыт работы отечественных предприятий в условиях карантина: социально-трудовые аспекты. — С. 89.
В статье исследован опыт работы отечественных
предприятий в условиях карантинных ограничений,
проанализированы наиболее распространенные кадровые решения и их влияние на национальный рынок
труда.
Выявлены основные негативные тенденции в системе социально-трудовых отношений как результат
влияния экономического спада и государственных мер
по ограничению социально-экономической деятельности субъектов рынка во время пандемии Covid-19.
Определены объемы и уровни официальной и скрытой
безработицы, проведен их сравнительный анализ на
основе статистических данных и результатов социологических опросов.
Рассчитаны потери рабочего времени за второй
квартал 2020 г., как результат внедрения жестких карантинных ограничений. Определены дисбаланс
между спросом и предложением рабочей силы, изменения настроений и поведения участников на рынке
труда, которые являются индикатором кризисных
процессов в сфере занятости. Исследовано снижение
доходов работающего населения и их структуры вследствие уменьшения оплаты труда при падении объемов
реализации и доходов предприятий.
Ключевые слова: карантинные ограничения, потери рабочего времени, скрытая безработица, социально-трудовые отношения, рынок труда.
Шевцова А. З. Современные тренды и приоритеты
развития европейской химической индустрии: аналитический обзор. — С. 36.
В статье отражены результаты анализа современных тенденций, факторов, приоритетных сфер и институциональных инструментов развития европейской
химической промышленности. Актуальность темы исследования обусловлена важностью поиска путей преодоления инерционного сценария развития украинской химической промышленности, привлечения лучшего европейского опыта инновационной модернизации и применения институциональных инструментов
секторального сотрудничества с европейскими странами.
Рассмотрена динамика и структура европейского
химического производства, определены факторы снижения его глобальной конкурентоспособности. Раскрыты сильные и слабые стороны химических комплексов стран-лидеров европейского химического
бизнеса, а также скандинавских стран и стран Центральной и Восточной Европы. Определено, что в
настоящее время важными составляющими эффективности химического бизнеса являются высококвалифицированная рабочая сила, мощная производственная
и транспортно-логистическая инфраструктура, передовые технологии, ресурсо- и энергоэффективность,
цифровизация, развитая секторальная инновационная
экосистема, интегрированность в глобальные цепочки
добавленной стоимости, межсекторальное и межрегиональное сотрудничество, ориентация на компонент
безопасности и защиту окружающей среды. Акцентировано внимание на преимуществах кластерной формы организации химического производства, раскрыты
особенности ее применения в различных европейских
регионах/странах. Обосновано, что достижения целей
устойчивого развития является отправной точкой
большинства современных инноваций в химическом
производстве и источником долгосрочного устойчивого роста химического сектора.
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Сделан вывод, что перспективные пути инновационной модернизации украинской химической промышленности целесообразно искать на региональном
уровне при разработке стратегий смарт-специализации с учетом межрегиональных и межсекторальных
синергий, а также потенциала стратегического партнерства с Европейской сетью химических регионов.
Ключевые слова: европейская химическая промышленность, химическое производство, инновационное развитие, конкурентоспособность, кластер,
цели устойчивого развития, смарт-специализация.
Шматько Н. М. Закономерности процесса осуществления организационных изменений в структуре
управления предприятием. — С. 58.
В статье определено содержание понятия «устойчивость функционирования экономико-производственной системы»; получена содержательная идентификация понятий «устойчивость развития экономикопроизводственной системы» и «устойчивость организационного развития экономико-производственной
системы», отличие которых содержится в учете динамики. Определены закономерности протекания процессов развития предприятия, а именно: рассмотрение
природы и закономерностей осуществления организационных трансформаций структуры управления
предприятием в контексте обеспечения его устойчивого развития происходит в рамках двух концептуальных подходов — субъектного и объектного, различия
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между которыми связаны с присущими им разногласиями в определении целей, движущих сил и механизмов такого рода трансформаций; разработаны закономерности протекания процессов организационного развития экономико-производственной системы
предприятия.
Динамика внутренних организационных изменений в контексте развития предприятия будет определяться потенциалом влияния такого рода изменений
на его адаптивные свойства, что, в свою очередь, в дальнейшем будет находить соответствующее проявление при формировании адекватных потенциальных
реакций на внешние раздражители.
Данный подход в значительной степени соответствует позиции, при которой предприятие рассматривается с точки зрения социально-экономической системы более высокого уровня организации. Кроме того,
такой подход также может считаться приемлемым и
продуктивным при прогнозировании динамики развития предприятия со стороны участника взаимодействия с ним. Применение субъектного подхода, основанного на рассмотрении организационных трансформаций как проявления адаптационной и (или) целенаправленной изменчивости предприятия, также
находит, в частности, плодотворное применение в
концепции реинжиниринга бизнес-процессов.
Ключевые слова: предприятие, организационные
изменения, управление предприятием, субъектный
подход, экономико-производственная система.
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Andrushkiv B. М., Kirich N. B., Tarasiuk H. М. Features of Information Supply Organization Land Market Participants in the Conditions of a Voluntary Association of Territorial Groums. — Р. 210.
The article examines the state and features of information support for peasants (potentially dominant participants in the land market) about land management and land
reforms in the context of voluntary unification of territorial
communities, prices, etc. The study of public opinion in
this area of public life was carried out by means of a survey.
A comparative characteristic of the land resources of
Ukraine is given. The reasons for the emergence of stagnant
phenomena in the reforming of the agrarian sector of the
economy are revealed. The problems and the effect of technical and economic factors of influence on the organizational and informational support of rural participants in the
land market are revealed. Separate political, economic, informational and socio-humanitarian features of this process
are highlighted. The role of information support itself in
the effective functioning in the innovation and logistics
chain not only of the agricultural sector of the economy,
but also of processing enterprises, the economic and financial stability of voluntarily united territorial communities
and the national economy as a whole, and on this basis the
achievement of stable development of society has been determined.
The influence of awareness of land market participants on the effectiveness of state policy and the development of administrative-territorial reform and activation of
the formation of associations of territorial communities is
determined. Specific proposals are given for improving the
awareness system of land market participants and economic
methods of managing technical and economic factors at
different levels of management, the development of basic,
most important measures and principles of their management is proposed.
Keywords: awareness, village, land market, agro-industrial complex; land, reforms; resource; processing industry, voluntary association of territorial communities,
factor, EU.
Antoniuk V., Liashenko V., Novikova O., Pidorycheva I., Soldak M., Cherevatskyi D. Proposals for possible
amendments to the Association Agreement between Ukraine,
on the one hand, and the European Union, the European
Atomic Energy Community and their Member States, on the
other hand. — Р. 201.
An analysis of the achievements of Ukraine as a result
of the implementation of the Association Agreement between Ukraine and the EU, as well as the limitations that
indicate the need to update it in accordance with new challenges and challenges. The article contains proposals of experts of the Institute of Industrial Economics on appropriate amendments to the Association Agreement between
Ukraine and the EU, concerning Chapter V "Economic
and sectoral cooperation", namely Ukraine's integration
into the European Research Area (Chapter 9 "Cooperation
in Science and Technology") and integration of Ukraine's
environmental policy in the field of industrial and regional
policy of the state (Chapter 6 "Environment"). In particular, proposals were made to include in Chapter 9 the following provisions: approval of research institutions of
Ukraine as important subjects of the European Research
Area; coordination of Ukraine's scientific policy with EU
scientific policy; active participation of universities, National and branch academies of sciences of Ukraine in European scientific and technical cooperation; joint use and
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development of the European research infrastructure, integration into the European cloud of open science. The expediency of supplementing Chapter 6 with provisions on
the development and deepening of cooperation in the field
of revitalization of abandoned and abandoned industrial facilities has been substantiated in the framework of the improvement of the Association Agreement signed with the
EU. Recommendations are also provided for Section III
"Justice, Freedom and Security" to increase the level of
social protection of workers in the context of Ukraine's integration into the EU digital market (Article 17 "Treatment
of employees").
Keywords: Association Agreement, Ukraine, European Union, renewal of the Agreement, research cooperation, European Research Area, revitalization of industrial
waste, social protection of workers.
Belikova O., Fomichenko I., Shashko V., Nikolaeva Yu. Trends in digital marketing as an innovative tool for
enterprise management. — Р. 133.
The article considers the features of digital marketing
in modern business conditions. Channels and basic methods of digital marketing are given. Among the trends of
2018-2019 are online video, native advertising, personalized content, smart advertising with big data, community
development. The components that include digital marketing (content, design, statistics) are identified. The advantages of digital marketing in enterprise management are
determined. The volume of digital advertising of the advertising and communication market of Ukraine is investigated. The necessity of development of marketing Internet
technologies of promotion of goods and services as a hybrid
technology in the conditions of development of information society is substantiated. The essence of digital marketing as a targeted and interactive marketing of goods and
services, which uses digital technologies to attract potential
customers and retain them as consumers, is clarified. The
main marketing processes that are implemented using digital marketing technologies, which include marketing research on the Internet, marketing communications on the
Internet and promotion and marketing of products over
the Internet.
Keywords: marketing, digital marketing, internet
marketing, online video, social networks, advertising, Internet activity, indicators, consumers.
Bezuhla L. Regional Features of Ecotourism Activity
Development in Ukraine: Comparative Analysis. — Р. 50.
At present, ecological tourism as a priority area of the
regional economy needs transformational transformations
that will help increase the tourist competitiveness of the
regions of Ukraine and sustainable development of territories.
The purpose of this study is a comparative analysis of
strategic documents in the development of ecotourism and
infrastructure, taking into account regional characteristics.
To achieve this goal, methods of analysis and synthesis,
comparison, generalization, structural and logical analysis
were used.
The article analyses the strategies of regional development for 2021-2027. Based on the analysis, it is established
that in a significant number of strategic documents the priority areas include accelerating the achievement of competitiveness and innovation of the region's economy on the
basis of smart specialization. Regional strategies do not address the creation of appropriate conditions for the formation of the institutional environment for the develop-
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ment of ecotourism. Only in the Development Strategies
of Lviv and Odesa oblasts, among the strategic goals, tourist attractiveness is recognized due to the formation of the
appropriate infrastructure.
At the same time, the term "rural green tourism" is
most often used in tourism and recreation development
programs implemented in most regions of Ukraine. It is
proved that there are differences and inaccuracies in the
applied terminology on the problems of ecotourism. The
programs usually talk about the formation of tourist infrastructure, but do not say anything about the creation of
ecotourism infrastructure. The mechanisms of organizational, economic, informational, financial support for the
development of ecotourism activities are not prescribed.
Therefore, it is expedient to make changes and additions to the Strategies of regional development until 2027
and programs for the development of tourism and recreation, the content of which is to include a set of measures
to intensify the development of ecotourism and the formation of ecotourism infrastructure.
This will create a positive tourist image of the regions
of Ukraine; increase their competitiveness and investment
attractiveness; to ensure the growth of employment and the
share of tax revenues from business activities in the ecotourism sector; increase the number of domestic tourists,
including "weekend" tourists, sales of regional tourist products, the number of tourist routes, the number of newly
created ecotourism and recreational facilities, the number
of employees in the tourism industry.
Keywords: regional economy, ecological tourism,
green tourism, ecotourism activity, ecotourism infrastructure, strategies of regional development, programs of development of tourism and recreation.
Bezzubko Y. International Assistance for Reconstruction
of Donetsk Region. — Р. 186.
International technical assistance helps to solve the
current problems of countries. International Technical Assistance (ITA) is aimed at rebuilding the Donetsk region
due to the effects of the military conflict. However, in
modern conditions, there is an insufficient elaboration of
both theoretical and practical issues of international assistance in Ukraine. The purpose of the article is to characterize the provision of international technical assistance in
the reconstruction of the Donetsk region. Information on
the ITA (2016-2019) was analyzed. The main directions of
the ITA were identified: receiving humanitarian assistance;
support for the development of entrepreneurship, development of education, restoration of the infrastructure of medical and educational institutions.
The study identified problems with the provision and
using of ITA: the imperfection of strategic planning of ITA
revenues; coordination of activities between donors and
ITA recipients; inconsistency of the ITA with the tasks,
strategies, priorities of socio-economic development of
Ukraine and the tasks of sustainable development of the
country; lack of a regulatory mechanism for obtaining and
using ITA; effective monitoring and evaluation of the use
of ITA; transparency in the use of ITA; consistency in work
on MTD projects; inefficient use of MTD funds. External
and internal factors to increase the efficiency of ITA using
were identified. The following recommendations were proposed: international technical assistance should be provided on the basis of:
1. Coordination: with national, regional and local
strategies; priorities and tasks of reconstruction of the Donetsk region from the consequences of the military conflict;
activities of ITA donors and recipients in the processes of
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project preparation, control and monitoring of ITA implementation.
2. Improvement of: ITA management methods (planning, budgeting, control and monitoring processes, calculation of efficiency from ITA using); a regulatory framework for the implementation of the ITA (adoption of the
Law of Ukraine «On International Technical Assistance»).
3. Taking into account the state budget of Ukraine
the resources of the international technical assistance.
4. Implementation of the mechanism of co-financing
of ITA and recovery programs.
Keywords: international technical assistance. socioeconomic development, recovery, Donetsk region.
Boichenko M. Advantages of Branch Clusters for Old
Industrial Regions. — Р. 46.
Among network formations, we can select cluster
models that cover a wide range of social and economic
aspects, organizing collaboration between diverse businesses located on a certain territory. Presently Ukraine has
gained enough experience and knowledge to increase economic growth by itself, but the principles of domestic and
foreign management practice in the field of creation and
operation of clusters can be used to implement the development strategy of the region.
Together with the basic traits of clusters’ classification, we identified their successful implementation; we outlined the major cluster models and provided examples of
the most successful ones in the world including trans-border and Ukrainian.
One of the outcomes was that the main peculiarity of
sectoral clusters is their networking organization form of
entire production process: from supply to sales. We also
found out what economic benefit the formation and functioning of such clusters gives and pointed out basic conditions for a sectoral cluster forming as a vital, sustainable,
successful and efficient structure.
A sectoral cluster is the most efficient model for old
industrial regions, their businesses do not merge completely, but establish a mechanism of collaboration, by so
doing they preserve their individual status and cooperate
with other businesses inside and outside the cluster. This is
different from other entities. The basis of sectoral cluster
forming is economic relations in the form of long-term
contracts based on interaction between different actors
within the cluster. A sectoral cluster gives the opportunity
to small businesses to combine advantages not only of small
but of large businesses as well. Sectoral clusters chiefly use
horizontal linkages and specializations contributing to each
other, producing higher results by using the advantages of
businesses location and regional management possibilities.
Sectoral clusters like government bodies are responsible for
region development; they can attract additional investments, initiate innovative processes and solve certain social
issues in the region.
For old industry regions, namely sectoral clusters are
the efficient mechanism that will provide successful functioning of business rationally using the economic potential
of the region and will establish its sustainable development.
Keywords: sectoral clusters, old industry regions,
traits, models.
Bolotina Yе., Kvasha O., Stepanova A. Research of
Social Problems of Servicemen and their Families in the Conditions of Anti-Terrorist Operation. — Р. 117.
The article analyzes the current state of solving the
problems of social protection of servicemen in the conditions of the Anti-terrorist operation. The analysis of normative-legal provision in the sphere of social protection of
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servicemen and members of their families is carried out. A
number of normative legal acts regulating the issues of social protection of servicemen and members of their families
are analyzed.
The main directions of social protection of anti-terrorist operation participants are determined: creation of a
single register of anti-terrorist operation participants, which
will provide them and their families with an appropriate
level of social protection and guarantees; building an effective model of monetary support for servicemen; creation of
an effective mechanism for providing housing for servicemen and their families; increasing the efficiency of the existing system of benefits and compensations for anti-terrorist operation participants and members of their families;
improvement of the mechanism of solving social problems
in the conditions of military training, military and auxiliary
service; creation of a system of psychological and physiological rehabilitation; provision of sanatorium treatment.
Keywords: armed conflict, social protection, servicemen, participants of anti-terrorist operation, social security; social and household support for families of servicemen.
Bryl I., Bryukhovetsky Ya. Modern Directions and
Levels of Research of Intellectualization of Economy and
Enterprises. — Р. 172.
Modern trends in the intellectualization of the global
economy, observed in recent decades, put forward as key
sources of competitiveness of enterprises knowledge, intelligence, creativity of employees. The development of creative work allows to generate new goods, services and other
intellectual products, therefore, the creation of conditions
for effective intellectual activity is the main task of modern
enterprises.
The purpose of the study is to substantiate the current
directions and levels of research of intellectualization based
on the results of international comparisons and the economic situation in Ukraine.
It is determined that in order to accelerate the intellectualization and development of innovative activity of
staff in modern enterprises it would be necessary to: create
and maintain an atmosphere of innovation in the team; to
ensure the implementation of the strategy of intellectual
capital growth and innovative development through the improvement of the system of incentives and motivation; recognize that radical changes are needed not only in the
minds of workers, but also in the production, management
organizational structures and their renewal in accordance
with modern requirements of management processes.
The expediency of the research in the perspective of
solving issues of determining the levels and areas of research, as well as the financing of intellectualization processes is proved. When developing directions for determining the current state of intellectualization, it should be
studied by levels (individual, microlevel, mesolevel, macrolevel, megalevel); by areas (intellectualization of the individual, management systems, labor process, enterprise,
intellectualization of the economy and entrepreneurship as
a factor of state development and intellectualization of society) research according to the levels of functioning of the
economy; by financing the processes of intellectualization
depending on the activities of the enterprise: financing of
intellectualization from the operating activities of the enterprise, at the expense of its own authorized or borrowed
capital, through investment activities.
The study of intellectualization in accordance with
international comparisons of economic development indices of Ukraine and analysis of the economic situation in
the country proves the superiority of its leadership in research and development, the emergence of new knowledge,
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development of high-tech production and creation of mass
innovative products, digitalization.
Keywords: intellectualization of the economy and enterprises, intellectual capital, industrial production, economic activity, digitalization, competitiveness.
Bryukhovetskaya N., Ivanenko L. Intelligent Industries
of Ukraine: Major Players and Trends in the Pharmaceutical
Industry. — Р. 3.
The results of a study of the current state and development trends of domestic enterprises-manufacturers of
pharmaceutical products and drugs, the relevance of which
is due to the need for scientific and methodological support
of digital transformation of business models of enterprises
in the real sector of the Ukrainian economy, are presented.
In the context of aggravated competition, the need to create conditions for the development of the domestic pharmaceutical industry is characterized by specific innovative
processes, a complex structure, a large number of high-tech
jobs, high investment attractiveness, is an essential condition for improving the quality and competitiveness of pharmaceutical products in the domestic market, intellectualization of enterprises. The purpose of the article is to establish trends in the development of pharmaceutical enterprises to further determine the methods of functioning and
development of intellectualized industries in Ukraine.
It has been determined that during crisis periods, the
dynamics of industrial production of enterprises with a high
level of intellectualization is characterized by relative stability against the background of a general decline in business activity. The influence of changes in the direction of
global trends in the development of the world pharmaceutical market on the domestic pharmaceutical industry has
been established: a double-digit growth trend in sales of
prescription drugs (double-digit growth) persists due to the
implementation of the reimbursement mechanism, as well
as an increase in hospital purchases. Maintaining the market growth trend and the corresponding prolongation of
state programs such as "Affordable Medicines" contributes
to an increase in demand in the domestic market, which
can become a stimulating factor for the further development of domestic pharmaceutical manufacturers — the
growth of their business, innovation and investment activity.
The analysis indicates a high level of resilience of the
pharmaceutical industry and the enterprises that form it to
crisis influences, optimistic expectations regarding further
moderate growth in the industry, potential growth in the
investment attractiveness of domestic enterprises and their
high adaptability to transformations of the business model
towards its further digitalization and intellectualization.
Keywords: intellectualized Industries, pharmaceutical
industry trends, major industry players, government support instruments.
Burtseva O. Ye. Transformation of the health protection
system as a component of the national security of Ukraine. —
Р. 123.
The article considers the impact of globalization on
the state and development of the national security system,
the sphere of national security management, in particular
health care.
The approaches of scientists to the formation of the
problem of ensuring the national security of Ukraine in the
political, economic, socio-cultural, informational and environmental spheres are considered.
Based on the analysis of the processes of transformational changes in the national health care system, it is proposed to introduce organizational and managerial, regula-
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tory and legal principles and criteria for evaluating activities.
The characteristics of subjects and objects of national
security of Ukraine are given.
The components and essence of national security of
Ukraine are generalized.
The results of the health care reform of Ukraine have
been studied.
It is proved that in modern conditions the concept of
national security is expanding due to the inclusion of new
spheres of public life.
Based on the analysis, it is proposed to add a separate
structural element of the national security system "safety
and public health", the essence of which will reflect the
state of protection of physical and mental health and the
ability to feel effective state support for quality medical services. public health care sector and private medicine.
Keywords: health care, medical reform, transformation, national security of Ukraine, globalization, security and public health.
Gitis T., Milyanovska О., Rindin G., Lushchik L.,
Agulov O. Research of the State Policy of Ukraine Regarding
the Formation of a Living Wage as the Basis for Ensuring
Social Guarantees. — Р. 112.
The state social policy of Ukraine is aimed at providing social guarantees for the population. The basis for the
formation of social guarantees is the living wage, which is
established and regulated at the legislative level. The article
examines and identifies the main existing and predicted
trends in the dynamics of the legislatively established and
actual living wage in Ukraine. According to the results of
the study, it was found that the mechanisms of state policy
of Ukraine regarding the formation of a living wage as the
basis for ensuring social guarantees are insufficiently effective. In this regard, the following measures and recommendations are proposed: modernize and regularly update the
minimum set of the consumer basket, ensure its compliance with the real needs of the population, both at the
physiological and social levels; improve the methodology
for determining the cost of a set of consumer basket; to
introduce the European experience, which is that the object of the establishment of the living wage is not individuals, but the average family; include taxes in the living
wage for able-bodied persons; ensure an increase in the size
of the legislatively established subsistence minimum, laid
down in the State Budget of Ukraine, to the actual size of
the living wage, which is determined by the Ministry of
Social Policy of Ukraine
Keywords: state social policy, state social guarantees,
standard of living, incomes, living wage, approximation,
consumer basket.
Hutsaliuk О., Havrylova N. Influence of Marketing,
Financial and Digital Technologies in the Development of Infocommunication Sphere as a Component of Innovation Infrastructure. — Р. 166.
The purpose of the article is to consider and analyze
marketing, financial and digital technologies that influence
the development of the infocommunication sphere as a
component of the innovation infrastructure.
The main components of the infocommunication
sphere are considered in the article. The essence of marketing, financial and digital technologies and their influence on the development of infocommunication sphere is
revealed. The financial, marketing and digital components
of information communication development are analyzed.
The necessity of development of infocommunication
sphere for participants is considered: public authorities,
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business structures, population. Prospects of infocommunication technologies as a component of innovation infrastructure are considered.
The scientific article considers the integral system of
the infocommunication sphere as a component of the innovation infrastructure, considers the process of interaction
of the participants of the infocommunication sphere, analyzes the expenditures of the State budget for the infocommunication sphere. Considerable attention is paid to the
prospects and expected benefits of the introduction of marketing, financial and digital technologies for the infocommunication sphere. The advantages of development of infocommunication sphere for participants are considered in
the work. For business, these are social contributions of
employees, corporate tax, VAT, registration of a new company, submission of statistical information, customs declarations, environmental permits, public procurement. For
citizens, the list is more extended, job search, social benefits, personal documents, car registration, public libraries,
application to the police, application for a building permit,
marriage and birth certificates, applications for university
admission, change of address, health services 'I. Measures
for further development of the information society in
Ukraine are considered.
Thus, the identified strategic objectives of creating a
modern innovation system, which will include technology
and science parks, venture funds, technology transfer networks, etc., requires the introduction of public-private
(public-private) partnerships in the innovation sphere and
should be aimed at legislatively establishing incentives for
new industries, as well as companies in the field of infocommunications.
Keywords: infocommunication sphere, innovation infrastructure, budget expenditures, business structures, information support, marketing, financial and digital technologies.
Khandii O., Shamileva L. Experience of domestic enterprises in the conditions of quarantine restrictions: social
and labor aspects. — Р. 89.
The system of social and labor relations proved to be
the most vulnerable to the impact of the financial and economic crisis and the Covid-19 coronavirus pandemic, and
most of all suffered from measures aimed at overcoming
the spread of coronavirus disease.
The experience of domestic enterprises in the conditions of quarantine restrictions was investigated in the
article. The most common personnel decisions during
quarantine, including transfer to part-time employment,
remote work, vacation, dismissal, were analyzed. Their impact on the national labor market was analyzed.
The main negative trends in the system of social and
labor relations due to the economic recession and quarantine restrictions on economic activity during the Covid-19
pandemic were identified. The volumes and levels of official and hidden unemployment were determined, their
comparative analysis was carried out on the basis of statistical data and the results of sociological surveys. The uneven nature of hidden unemployment by type of economic
activity was determined.
The loss of working time for the second quarter of
2020 as a result of the introduction of strict quarantine restrictions was calculated. The imbalance between labor
supply and demand, changes in attitudes and behavior of
participants in the labor market, which act as an indicator
of crisis processes in the field of employment, were characterized. The reasons for the decline in job search indices, declining labor supply, imbalance and weak labor market flexibility in the short term have been identified. The
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main trends and patterns of the labor market, changes in
employers' requirements for job applicants were described.
The decline in incomes of the working population, the
change in their structure due to the reduction of wages in
the fall of sales and income of enterprises was studied.
It is emphasized that the methodology of data collection by the State Statistics Service and the State Employment Service does not provide the opportunity to obtain
complete operational information and under these conditions for rapid assessment and analysis of the situation it is
necessary to use additional information from state and
non-state online resources, sociological surveys and others
sources.
Keywords: quarantine restrictions, loss of working
time, hidden unemployment, social and labor relations, labor market.
Kryvun M. A System of Food Providing for the Population without Market of the Food. — Р. 232.
This article analyzes the fundamental differences
between the functioning of the food supply system in the
Soviet Union and the developed capitalistic countries.
The system of food providing the population without
free market functioned for almost the whole of the twentieth century in the territory of 15 modern countries, including Ukraine, within the framework of state formation
named the Soviet Union. The leadership of this formation
has set an ambitious goal to create a self-sufficient economy that would independently meet all its needs with its
own production.
The purpose of this study is to provide a critical overview of the food supply system in the absence of a food
market. There is an assessment of the development of food
production factors, as well as the distribution of food, their
receipt by direct consumers.
This article reviews the formation and development of
food production factors. It was determined that their use
in food production was extremely unsatisfactory in terms
of fulfilling the tasks of providing the population with the
necessary food. The common cause of their inefficient
functioning (in particular, scientific and technological progress) is the destructive development of the individual qualities of the human personality in the Soviet Union. It was
the result of the first violent attacks on the freedom and
life of the population of the Soviet Union by the totalitarian regime, and then the forced narrowing of the ways of
developing human talents to the "Soviet man" stamp. As
for the food supply system of the population, it also contributed to the development of the human personality of
the citizens of the Soviet Union. The limited assortment
and the deficit that has generated long lines for food both
have adversely affected the population of the USSR as a
whole.
Keywords: agricultural in the Soviet Union, food
providing in the Soviet Union, development of the food
supply system in the Soviet Union, quantity of produced
food in the Soviet Union, population needs of food in the
Soviet Union, planned economy, standard of living in the
Soviet Union, Soviet Union economy.
Latysheva O., Yevtushenko M., Pronin S., Budoviy M. Social Protection of the State: the Essence, Models
and Features of Security. — Р. 95.
The article analyzes the legal framework, professional
literature, statistical and analytical reports, Internet sources
to determine the essence of social protection, models and
indicators of its provision.
The category of "social protection" is much broader
in its content and it includes the concept of "social security" have been determined. The characteristic features of
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social protection models in European countries have been
clarified. The models of social protection in European
countries are aimed at compensating citizens for losses due
to unemployment, loss of housing, illness, disability, occupational injuries, loss of breadwinner, old age and others.
The paper examines and clearly presents the dynamics
of some indicators that characterize the level of poverty
and other parameters of social protection. The absence of
geographical indications in a situation of relative poverty is
proved. There is a general decrease in differentiation
among the poor, and the approach of its income (expenditure) to the poverty line against the background of increasing the value of the poverty line by all monetary criteria,
as well as increasing the relative poverty line on the European Union equivalence scale.
As a result of the analysis and generalization of the
normative-legal base, scientific works of domestic and foreign authors the specificity of models and means of social
protection in the world practice and in Ukraine is determined.
Keywords: social protection, social security, models
of social protection, poverty level, degree of income (expenditure) differentiation, poverty line.
Liashenko V., Osadcha N., Shevchenko V. World
trends in the development of the nuclear energy complex and
their impact on the nuclear industry of Ukraine. — Р. 20.
The article analyzes development trends of the nuclear-industrial complex. Among the main problems of development of nuclear-industrial complex determined inadequate legal framework, lack of investment. the required
amount of enriched uranium in nuclear fuel purchased by
Ukraine only in the Russian Federation.
The necessity of development sequence the stages of
the innovation-oriented development of nuclear-industrial
complex of Ukraine on the basis of strategic determinants.
Directly the nuclear-industrial complex, which is the leading element of the nuclear energy complex of Ukraine can
be considered a complex sector of the national economy
that includes production of uranium, which forms the basis
to meet the needs of nuclear power plants in natural uranium in the medium and long term; Zirconia production,
which includes the establishment of the production of zirconium, which is the main structural material for the fabrication of nuclear fuel, given its unique physical properties
of the weak interaction with neutron flux in the reactorcore; manufacture of ion-exchange materials and to ensure
the full production of uranium of Ukraine; production of
fuel assemblies and components as a key link in the creation of our own nuclear-fuel cycle; research, design and
information support of scientific research. In Ukraine there
is no specialized institution that would deal with the coordination of the research questions regarding the development of nuclear-industrial complex.
The significance and weight of the atomic-industrial
complex of Ukraine in the creation of the gross domestic
product is not significant, but its role is important in ensuring economic security and achieving energy independence of the country. The state of the atomic-industrial
complex in other countries of the world has been investigated.
For the development of nuclear-industrial complex, it
is advisable to use an innovative approach. This approach
is represented as a set of three interconnected units,
namely: methodical-information unit; diagnostic-estimated; estimating procedure.
The necessity of increasing the volume of uranium
mining, the level of its enrichment and at the same time
solving environmental issues of waste disposal has been
substantiated.
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Lyakh I. Possibilities for venture financing under the
integration of Ukraine into the European innovation
space. — Р. 75.
The paper is devoted to the issue of Ukraine's integration into the innovation space of the European Union,
in which a special role belongs to venture business, which
differs from other forms of innovation in terms of capital
mobilization, source structure and investment conditions,
as well as the use of new financial instruments.
It is argued that the pace of Ukraine's approaching
with the EU in the field of innovation is not satisfactory:
there are some positive changes, but many problems have
been identified, in particular with venture financing of innovation. An analysis of venture agreements of asset management companies among mutual investment institutions
(MIIs) shows that venture funds do not invest in high-tech
industries, with the exception of some branches of financial
services and ICT. The most common cases of financial
support from venture capital in Ukraine relate to such economic activities as: construction, trade, hotel and tourism
business, processing of agricultural products, insurance,
publishing.
In recent years, there has been a trend of moderate
and extensive growth in the Ukrainian asset management
sector, mainly due to the activity of new funds. The development of venture capital funds in Ukraine concentrates
on the leading regions in measuring their contribution to
the country's economic development. As before, the level
of concentration of venture business funds is growing,
mainly in the capital and Kyiv region.
The paper substantiates the need and proposes
measures to overcome the regional asymmetry in the provision of MIIs financial services, based on strengthening
the interaction between mutual investment institutions, on
the one hand, and investors and issuers of securities, on
the other hand. These measures will help ensure investment
efficiency and reduce transaction costs related to this process. To this end, it is important to create an appropriate
ecosystem of innovative investment, which will provide access to financial services provided by MIIs to all potential
investors in the securities market (citizens and the business
community of the country), regardless of regional affiliation.
In recent years, there has been a trend of moderate
and extensive growth in the Ukrainian asset management
industry, mainly due to the activity of new funds. The development of venture investment funds in Ukraine focuses
on the leading regions in terms of contribution to the country's economic development. As before, the level of concentration of venture industry funds is growing, mainly in
the capital and Kyiv region. The article substantiates the
need and proposes measures to overcome the regional
asymmetry in the provision of CII financial services, based
on strengthening the interaction between mutual investment institutions, on the one hand, and investors and issuers of securities, on the other hand, which will help ensure investment efficiency and reduce related to this process transaction costs. To this end, it is important to create
an appropriate ecosystem of innovative investment, which
will provide access to financial services provided by CII to
all potential investors in the securities market (citizens and
the business community of the country), regardless of regional affiliation.
Keywords: European innovation space, integration,
venture financing, mutual investment institutions, regional
asymmetry, innovation ecosystem.
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Martynenko D. Definition and assessment of homogeneous regional zones according to the state of innovative development. — Р. 190.
This article contains the results of research in the field
of regional development of Ukraine, in particular in terms
of quantitative and qualitative characteristics of innovative
development, in order to develop an approach to the formation of innovative clusters and improve regional development. The proposed approach is based on an agglomerative cluster procedure using the "neighbor" method,
which allows grouping of homogeneous regions. As a result,
the regions are clustered into 3 homogeneous clusters according to the level of innovation development. Also, the
key indicators of innovative development are investigated,
for each newly created cluster, with the substantiation of
expediency of clustering in the corresponding kind.
Keywords: сlustering, cluster analysis, grouping, innovative development, regional development, innovative
enterprises, costs for innovation, strategy for managing regional development, technological processes, innovative
products, dendrogram plots.
Minochkina O. Bringing Property and Business Relations into Line with the Constitution of Ukraine in the Context
of Decentralization. — Р. 221.
At this time, the need is being determined to revise
the existing approaches to the study of transformation processes in the economy and society in order to develop appropriate reform measures based on new methodological
foundations. A scientific understanding of the driving
forces of socio-economic progress requires the determination of its material basis and the role of the economic structure of society in it, with a special significance of property
relations. It is about changing the foundation, restructuring
and creating new forms of development. The basis on
which the further development of the transformational society depends is property relations. The process of postsocialist transformation is viewed by the author as an institutional complex based on the property system. The scientific novelty of the research lies in the development of theoretical and methodological foundations for a systematic
study of property relations, identification of the institution
of property as a jointly shared resource system and substantiation on this basis of the prospects for transforming the
socio-economic system in compliance with the provisions
of the Constitution of Ukraine concerning property relations. Separate proposals for changing the Economic Code
of Ukraine and their justification in accordance with the
developed concept are presented.
The proposed approach makes it possible to understand the real mechanisms of building a new society, in
which the civic community is not just an association of free
self-governing associations, but above all a society in which
individual citizens are its main components. In the process
of adjusting innovative production within the territorial
community, interdependent processes of social consolidation and strengthening of the state are launched; a new
system of social order is being created that regulates the
behavior of the main social subjects in the context of the
implementation of the strategic goals of the state cooperation is being adjusted between science, government, society
and the world community.
Keywords: methodological approaches, concept,
property system, institution, jointly shared resource system,
convergent institutional mechanism, management, self-organization, self-government, socio-economic system,
transformation, reform, strategy, innovation infrastructure,
entrepreneurship, Constitution, system of social order.
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Mysnyk K. P. Institutional conditions for the development of the system of economic investigations at enterprises. —
Р. 158.
At present, there is a need to find new mechanisms
for conducting economic investigations in the field of economic activity of enterprises and the introduction of effective methods of control, which can significantly reduce the
risk of financial and economic crimes.
The purpose of this study is to substantiate and develop proposals for the creation of appropriate institutional
conditions for the development of the system of economic
investigations in enterprises. To achieve this goal, methods
of analysis and synthesis, comparison, generalization, statistical analysis, expert survey, structural and logical analysis were used.
The article analyzes and generalizes scientific approaches to defining the essence and content of the concept of "forensic". On the basis of expert surveys of international companies, the peculiarities of forensics as a
method of economic investigations at Ukrainian enterprises
have been identified. A statistical analysis of the main indicators of administrative offenses in Ukraine has been performed.
To ensure the development of the system of economic
investigations at enterprises, it is proposed to create appropriate institutional conditions, namely:
at the legislative level to define the essence of the
concept of "forensics as a method of economic investigations in the field of economic activity", its principles, features, legal, organizational and financial principles of regulating development in enterprises;
to form an appropriate institutional environment, i.e
institutions that would control and regulate the process of
economic investigations. For example, legislative work is
currently under way to establish the Bureau of Financial
Investigations as the central executive body that implements state policy to prevent, detect, stop, investigate and
detect criminal offenses in the field of economic activity
that directly or indirectly harm the public interest. in the
field of finance. That is, it is planned to create a single
body in which to investigate all economic crimes against
the state;
to form an integrated structure of interaction between
financial institutions and central executive bodies for the
organization of forensics at enterprises of various types of
economic activity and organizational and legal forms of
ownership;
to develop an organizational and economic mechanism for managing the development of the system of economic investigations at enterprises;
to develop the mechanism of information support of
development of system of economic investigations at the
enterprises with use of digital technologies.
Keywords: economic crimes, system of economic investigations, forensics, institutional conditions, institutional environment, mechanisms of institutional support,
financial institutions, organizational and economic mechanism, information support.
Novikova O., Logachova L., Krasulina Ya. Problems
and Prospects of Social Security System Development in the
Digital Economy. — Р. 80.
The article is devoted to finding ways to solve the
problems of transformation of social and labor relations in
the digital economy. The article considers the problems of
the functioning of the social security and social insurance
system due to the rapid spread of new forms of employment, the reduction of the share of employees — payers of
social insurance contributions.
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The norms of international labor law set forth in the
ILO conventions on the minimum standards of social security and the preservation of rights in the field of social
security are analyzed. It is substantiated that the proliferation of distance employment forms, new forms of employment in the economy of digital platforms in a globalization
context, increase the importance of international agreements and legal interstate documents in the field of labor
relations.
Perspective directions of development of the social
insurance system as an effective mechanism of counteraction to social risks are investigated. The content and advantages of well-known social security systems, in particular, social insurance, universal access, insurance savings
funds, individual private accounts, responsibilities for enterprises, social assistance are revealed.
The necessity of developing the concept of reforming
the social security system in Ukraine in the conditions of
digital development is substantiated, the constituent concepts and perspective directions of reforming the system
are offered.
Keywords: digitalization, social and labor relations,
employment, precariat, social risk, social security, social
insurance.
Pidorycheva I. Institutional Safeguarding of Functional
Expanding of Regional Scientific Centers of NAS of Ukraine
and MES of Ukraine in the Context of Smart Specialisation
(on the Example of the Prydniprovskyi Economic Area). —
Р. 63.
With the signing of the Association Agreement between Ukraine and the EU, the amendment of the Constitution of Ukraine regarding the implementation of
Ukraine’s strategic course towards gaining full membership
in the EU, approvement the National Security Strategy of
Ukraine, in which European integration is recognized as
the main direction of development of the Ukrainian state,
Ukraine made the civilisational choice. The implementation of this civilizational choice obliges Ukraine to follow
the path of the implementation of European integration
reforms, to adopt the rules, norms and practices of the EU
for successful integration into the European space and the
system of formal institutions of the EU. This, among other
things, concerns the need to implement the European approach to territorial division and regional policy, the introduce the smart specialisation approach into the system of
strategic planning for regional development. The development of regional innovation ecosystems and the building of
effective relationships between all their actors play a decisive role in the successful implementation of smart specialisation strategies.
The system of interrelationships between the actors of
the regional innovation ecosystem of the Prydniprovskyi
economic area is analysed for their presence and intensity
in comparison with other regions and Ukraine as a whole.
It has been determined that both national and regional innovation ecosystems of Ukraine (including the Prydniprovskyi economic area) lack effective relationships between
their key actors.
The scientific and institutional provisions and recommendations for the formation of regional innovation ecosystems at the level of economic regions of Ukraine that
meet the requirements of the European classification
NUTS 1, in the context of the implementation of the Association Agreement between Ukraine and the EU and the
smart specialisation approach, have been substantiated.
They are the following: to empower of Regional Scientific
Centers of NAS of Ukraine and MES of Ukraine with additional powers to coordinate relations between actors of
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regional innovation ecosystems within the areas of their action, as well as to amend and supplement of the Law of
Ukraine «On Scientific and Scientific and Technology Activities» to expand the functions and powers of Regional
Scientific Centers, turning them into effective interregional
focal points for innovative development.
An approach to the formation of the Podillya regional
innovation ecosystem within the Podillya economic area
has been proposed. On the basis of the Prydniprovskyi Scientific Center of NAS of Ukraine and MES of Ukraine, it
has been proposed to implement several experiments,
firstly, on the formation of the Prydniprovskyi regional innovation ecosystem; secondly, on the creation of interregional public union «Platform for innovative development
«Pridneprovie»», which can become a «factory of thought»
on ways and means of restarting relations between actors
of the regional innovation ecosystem and neo-industrial revival of the Prydniprovskyi economic area.
Keywords: innovation ecosystem, regional innovation
ecosystem, Regional Scientific Centers of NAS of Ukraine
and MES of Ukraine, economic area, European integration, smart specialisation.
Poltorak A., Palamarchuk V. Monitoring of the Financial Security State’s of the Households and its Impact on the
Ukraine’s Financial Security Level. — Р. 145.
Introduction. In the current conditions of unstable
economic situation in the country, the impact of the
COVID-19 pandemic, quarantine restrictions in the lives
of citizens and business, it is necessary that the country's
financial system can quickly adapt to changing conditions
and minimize possible negative impacts. This is due to the
development of effective ways to strengthen the financial
security of households and the financial security of the
state. The current situation in the world and the country
creates both additional opportunities to strengthen the financial security of households and financial security of the
state, and new threats, so there is a need to monitor the
financial security of households and study its impact on
financial security of Ukraine.
Purpose. The main purpose of the article is monitoring
the state of financial security of households and its impact
on the level of financial security of the state in modern
non-standard conditions.
Results. The state of financial security of households
and its impact on the level of financial security of Ukraine
was monitored. The dynamics of the number of households
in Ukraine is studied. The main factors influencing the
level of financial security of households depending on the
area of origin are considered and their dynamics during the
analyzed period are analyzed. The dynamics of the level of
financial security of the state and the index of human development is studied.
Conclusions. The hypothesis of the influence on the
dependent variable — the level of financial security of
Ukraine of independent indicators (human development
index and GDP per capita), which affect its formation and
strength and characterize the state of financial security of
households. It is substantiated that there is a direct connection between independent and dependent variables. It
is proved that the developed model according to Fisher's
F-test is adequate. Mathematically, there is a strong relationship between independent and dependent variables,
which confirms the feasibility of implementing measures to
increase the level of financial security of households in
modern conditions and, accordingly, the indicators that
shape this level to ensure the financial security of Ukraine.
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Keywords: household; financial security of the state;
financial security; financial security of households; financial system; pandemic.
Savchenko L., Gritsenko S. Analysis and classification
of possible schemes for consolidated delivery of LTL cargo. —
Р. 139.
Modern trends in the development of logistics allow
us to speak about a significant number of LTL (Less Truck
Load) cargo shipments, and the dynamics of demand for
such transportation is positive. Thus, the transportation of
small cargo (up to 5 tons) should be theoretically and methodically procured, taking into account modern technologies for building efficient supply chains.
One of the methods to increase the efficiency of LTL
cargo transportation is the use of consolidation technology.
The main advantage of consolidated transportation of small
consignments is associated with the "economies of scale",
which allows to reduce the transportation cost of a consolidated consignment by replacing several vehicles of small
and medium carrying capacity with a significantly smaller
number of heavy vehicles.
Attention is focused on the efficiency of consolidated
LTL cargo transportation in terms of impact on the environment and social life of the population. Thus, consolidation helps to reduce the total amount of harmful emissions into the atmosphere, minimizing air pollution, as well
as reducing the impact on the logistics infrastructure, including traffic congestion.
The purpose of the article is to analyze possible
schemes for the delivery of LTL cargo, with particular attention to the possibility of consolidation and assessment
of its advantages and disadvantages, as well as the formulation of classification features and types of LTL delivery
schemes.
The article analyzes the methods for forecasting the
demand for transportation between regions (territorial
zones). An assessment of the demand for LTL cargo transportation between regions of Ukraine was made based on
the platforms lardi-trans.com and della.ua.
The advantages, limitations and additional costs associated with the use of consolidation centers for the transportation of LTL cargo are analyzed.
The main attention is paid to the basic types of
transport schemes that can be used for interaction between
shippers and consignees of LTL cargo. The classification
features of possible schemes and types of LTL cargo delivery schemes with and without consolidation have been
determined. Accordingly, a comprehensive classification of
LTL cargo delivery schemes has been proposed. Possible
LTL delivery schemes are analyzed according to the proposed classification criteria. The LTL cargo delivery
schemes outlined in the article allow logistician to analyze
the existing options and choose the most rational one in
certain conditions.
Keywords: LTL (small) cargo transportation, cargo
consolidation, delivery schemes, advantages and disadvantages of consolidated transportation.
Serdiuk O., Petrova I. Theoretical Causes of the Problem of External Effects. — Р. 180.
The theoretical leakage of external effects in economic theory is revealed. The external effect is manifested
in the form of material costs of third parties that are not
directly involved in the business transaction, that is, where
the activities of individual entities negatively (or positively)
affect the activities of other entities that are not with them
in market relations. The idea behind the study is that the
theory of external effects is based on the views of scientists
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who have formed under the influence of the institutional
environment from which they came. It is revealed that the
pluralism of British society, originating from the institutional environment of the country, became a prerequisite
for the formation of two antagonistic theories of leveling
external effects - the theory of A. Pigou and R. Coase.
According to A. Pigou theory, external effects are derived
from unregulated markets. Based on the fact that external
effects are derivatives of the free market (which defends
neoclassicism), which make it impossible to maximize production efficiency (according to the marginalization theory), A. Pigou concludes that the state should take
measures to overcome them. R. Coase held the opposite
view, since the quintessence of his theory was transaction
costs. According to R. Coase, such costs are much higher
in terms of government regulation of economic activity
than in direct contact with economic entities. That is, mediating actions of the state (redistribution of a resource and
a product between subjects), costs society more expensive,
than the direct agreement between subjects. It follows that,
as a whole, it is more profitable for society to solve the
problem of external effects at the producer and recipient
level than to rely on the issue on the state. Analyzing the
theories of external effects, it is found that A. Pigou considered social welfare in a qualitative dimension, while
R. Coase quantified. It is established that the basis of
A. Pigou theory is based on the principle of marginal utility, according to which, moving the product from wealthy
to less wealthy citizens should maximize the quality of life
of society as a whole; R. Coase, in his turn, interpreted
social well-being as the aggregate of individual material
gains that citizens had to grow by minimizing transaction
costs. It was found that each of the researchers initially
inferred the problem of external effects from their own
ideas about well-being, and therefore their theories were
mixed.
Keywords: welfare, external effects, theoretical origins, institutional environment, transaction costs, state, society.
Shevtsova H. Current Trends and Priorities of the European Chemical Industry’s Development: an Analytical Review. — Р. 36.
The article highlights the results of analysis of current
trends, factors, priority areas and institutional tools for the
European chemical industry’s development. The relevance
of the research topic is due to the importance of finding
ways to overcome the inertial scenario of the Ukrainian
chemical industry’s development, involving the best European experience in innovative modernization and using
the institutional instruments for sectoral cooperation with
European countries.
In this work we study the dynamics and structure of
European chemical manufacturing and identify the factors
that reduce its global competitiveness. We reveal the
strengths and weaknesses of the chemical complexes of the
European chemical business’ leading countries, as well as
the Scandinavian countries and countries of Central and
Eastern Europe. Today, a highly qualified workforce, powerful production, transport and logistics infrastructure,
advanced technologies, resource and energy efficiency, digitalization, highly developed sectoral innovation ecosystem, integration into global value chains, strong intersectoral and interregional collaboration, and environmental
protection are important components of the chemical business’ efficiency. We focus on the advantages of the cluster
form of chemical production organization and demonstrate
the features of its application in various European regions
/ countries. Our research shows that achieving the Sustainable Development Goals is the starting point for most
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modern chemical innovation and the source of long-term
sustainable growth in the chemical sector.
In the author’s view, it is advisable to look for promising ways of innovative modernization of the Ukrainian
chemical industry at the regional level when developing
smart specialization strategies, taking into account interregional and intersectoral synergies, as well as the potential
of strategic partnership with the European Chemical Regions Network.
Keywords: European chemical industry, chemical
manufacturing, innovative development, competitiveness,
cluster, sustainable development goals, smart specialization.
Shmatko N. Regularities of the Process of Organizational Changes in the Management Structure of the Enterprise. — Р. 58.
The article defines the content of the concept of "stability of the economic and production system"; obtained a
meaningful identification of the concepts "sustainability of
economic and production system" and "sustainability of organizational development of economic and production system", the difference between which is taken into account
the dynamics. The regularities of the enterprise development processes are determined, namely the consideration
of the nature and regularities of organizational transformations of the enterprise management structure in the context of ensuring its sustainable development takes place
within two conceptual approaches - subjective and objective, the differences between which are related to their inherent differences. in determining the goals, driving forces
and mechanisms of such transformations; regularities of the
processes of organizational development of the economic
and production system of the enterprise are developed.
The dynamics of internal organizational changes in
the context of enterprise development will be determined
by the potential impact of such changes on its adaptive
properties, which, in turn, will further find appropriate expression in the formation of adequate potential responses
to external stimuli
This approach largely corresponds to the position for
which the company is considered in terms of socio-economic system of a higher level of organization. In addition,
such an approach can also be considered acceptable and
productive in predicting the dynamics of enterprise development by the participant of interaction with him. The
application of a subjective approach, based on the consideration of organizational transformations as a manifestation of adaptive and (or) purposeful variability of the enterprise, also finds, in particular, fruitful application in the
concept of business process reengineering.
Keywords: enterprise, organizational changes, enterprise management, subjective approach, economic and
production system.
Simakov K., Fedorenko K. Banking Interest and Discount Policy as a Tool for Monetary Regulation of Price Stability. — Р. 152.
The article examines the current state and prospects
and directions of development of the bank’s monetary policy. An important problem of financial management in today’s market conditions is an effective monetary policy that
links the required volumes of banking product with the acceptable overall level of rates and the relative value of the
net interest spread and margin. Equilibrium monetary policy combines the rates of borrowed and placed funds with
the strategic objectives of the development of banking institutions, maintaining their profitability and financial stability. The essence of the interest rate policy of NBU and
commercial banks, its impact on the banking system as a
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whole is considered. The main goal of the interest rate policy are determined, the external and internal factors that
shape it are considered. The basic principles on wich the
interest rate policy of the bank is based and the stages of
its formation are studied. The dynamics of the discount
rate of the NBU for 2008-2019 is analyzed. It is established
that the competitiveness and stability of the bank depends
on a well-developed inrest rate policy, as a result of which
the impact of interest rate risk extends to the financial results of the bank. The amount of interest also contributes
to more efficient use of business entities’ own funds, because, keeping them in the bank on a current or deposit
account, they have the opportunity to receive additional
income.
Keywords: NBU discount rate, refinancing rate, exchange rate, consumer price index, interest rate policy,
credit policy.
Smyrnova I., Medvedieva T., Serehina O. Research of
problems of social protection of people with disabilities in
Ukraine. — Р. 105.
The article examines the features of the functioning
of the system of social protection of persons with disabilities in Ukraine. The basic normative-legal bases of realization of the corresponding direction of social policy and a
modern condition of its financing are considered. The possibility of changing the practice of compensatory costs for
the policy of promoting the employment of persons with
disabilities has been identified. The analysis of actual problems of social protection of invalids in Ukraine is carried
out and their reasons are revealed. It is emphasized that
now it is expedient to improve the legal regulation of this
type of social protection, and one of the important factors
in achieving this goal is the normative consolidation of
state social assistance to these categories of persons, its financing and timely payment. The subjects of policy implementation in this area have been identified. Ways to overcome problems at the level of different actors are suggested.
Keywords: social protection of the disabled; current
issues of social protection of the disabled; financial support
of social protection of the disabled; social policy, social
standards, social assistance, pensions, social benefits.
Sytnyk Ye. The Hypothesis about the Possibility of Using Complex Numbers to Analyze the Continuum of Organizational Changes. — Р. 16.
The article is devoted to relationship between organizational component of the nature of the firm and market
transactions. Here a hypothesis was put forward about the
possibility of using complex numbers to analyze the continuum of organizational changes. The mathematical
method in the form of a complex plane of total costs for a
quantitative description of communication mechanisms
between organizational changes in firms and the market
environment was proposed.
The total cost of a corporation or firm can be represented on the complex plane on which the cost values of
costs will be plotted on the real axis in the generally accepted, market sense of this term. On the additional, or
imaginary, axis there will be special units, understood as
units of change in the organizational continuum and, possibly, the projection of transaction costs on the sphere of
intra-firm organization.
Herewith, using complex numbers it is possible to
change the notation of the so-called. Demsetz formulas,
passing from its generally accepted form to the form using
a complex number.
Using the proposed model, one can better understand
the driving forces of organizational changes in corporations
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and firms, linking them to transactional and other costs
using a complex variable function. This will lead to a new
understanding of the relationship between the organizational structure and the technological process during the
transformation of resources into a product.
Keywords: transaction cost, complex numbers, complex plane of total costs, continuum of organizational
change, organizational evolution.
Tkachenko N. M. Regulations (Standards) of Accounting. — Р. 196.
This article researches the main points of The Law of
Ukraine on Accounting and Financial Reporting in
Ukraine, requirements to economic activities of enterprises, changes and improvement of methods, techniques
and improvement of accounting forms according to correspondent articles; regulations (standards) of accounting.
Keywords: regulations, standards, accounting, law,
operation, commitments, reporting, capital, incomes, expenditures, requirements, article, period, enterprise,
changes, order.
Umanets T. V., Topalova I. A. Formation and Planning
of Resource Supply Chains at Regional Commodity Markets
Based on the SCOR Model. — Р. 128.
Today dictates the need to reconsider the relations
between the participants (subjects) of the regional economy. New trends and new approaches to doing business
processes in the region require the construction of resource
supply chains in the regions on the basis of self-development and self-sufficiency. There is a need to use the scientific apparatus on the basis of a system-integrated approach, which, according to the authors, is to identify sectors of the resource supply chains of regions on the basis
of self-development and establish the relationship between
them, forming them into a system (resources) and establishing feedback with the external environment.
The article reveals the essence of the formation and
planning of resource supply chains in regional commodity
markets based on the SCOR-model.
The study improved the conceptual and categorical
apparatus of business process management at the regional
level by introducing the concept of "resource supply chains
of regional commodity markets" in a narrow and broad
sense. The sectors of formation and planning of resource
supply chains of regional commodity markets are proposed,
namely: "supply — raw materials — production — distribution — consumption — utilization". The relations that arise
during the business process between the participants of the
resource supply chains of regional commodity markets according to the model "3D: space — time — movement" are
determined.
The process of planning and formation of resource
supply chains of regional commodity markets from the
standpoint of integrated planning is characterized. It is recommended to form a chain of resource provision of regional and interregional responsible cooperation in the future on the basis of generalization of modern management
technologies according to the model — "Flowchart SCOR".
Keywords: formation, resource supply chain, regional
commodity markets, management technologies.
Vyshnevskyi O. Goal-setting as the Basis of the Austrian
School of Economic Theory. — Р. 9.
Modern schools of economic theory are predominantly based on the analysis of resources (factors of production) and their corresponding institutions (relations).
But resources make sense only in the context of goals, the
primary carrier of which is a person. The only school of
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economic theory, the provisions of which are based directly
on human activity, is the Austrian school. Therefore, the
work is carried out rethinking the axiomatic provisions of
this particular school from the standpoint of goal-setting
and strategizing.
The work carried out a phenomenological reduction
of key economic concepts (value, price, exchange, production, cooperation, profit, loss, demand, supply, interest, labor, capital) from the standpoint of goal setting. As a result,
the following definitions have been proposed.
"Value" is the importance that a person attaches to
goals. "Price" is the sum of the costs associated with achieving the goal. "Exchange" is the receipt of the other people's resources for achieving own goals through the refusal
from their own resources of the achieving other people's
goals. "Individual production" is an individual activity to
create new means of achieving goals. "Cooperation" is a
joint activity to achieve goals. "Profit" is an approaching to
the goal. "Loss" is a distanting from the goal. "Market" is
the process of obtaining the means to achieve one's own
goals in exchange for the means of achieving another's
goals. "Demand" is a requirement of the subject for the
means to achieve its goals that do not belong to him. "Supply" is a subject's willingness to give up (through exchange)
his or her means of achieving someone else's goals. "Percentage" is the relative value of the goal depending on the
time factor, which is transferred to the means of achieving
it. "Capital" is a set of means to achieve goals. "Labour" is
an activity aimed at achieving goals.
The possibility of such a reduction proves the fundamental role of goals in the economic process, since it is the
goals that manifest in the environment the means of
achieving them, determine the nature and forms of human
and organizational activity.
Ultimately, from the standpoint of goal-setting, conditions are created for the formation of an internally noncontradictory economic theory that is capable of synthesizing individual and public interests on the basis of coordinating goals.
Keywords: Austrian school of economic theory, goal,
axiomatics, goal-setting, institute strategizing, phenomenological reduction.
Vyshnevsky V., Zaloznova Yu., Bryukhovetskaya N.,
Buleev I., Novikova O., Zemlyankin A., Lyakh O. Comments and Suggestions of the Institute of Industrial Economics
of the National Academy of Sciences of Ukraine to the Draft
Rules for Awarding Scientific Degrees. — P. 206.
The paper highlights the comments and proposals
prepared by scientists of the Institute of Industrial Eco-
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nomics of the National Academy of Sciences of Ukraine
to the draft Rules for Awarding Scientific Degrees, developed by the National Agency for Quality Assurance in
Higher Education (NAQAHE) and proposed for public
discussion.
The proposals address the issues of organization of
dissertation defence, improvement of organizational forms
of presentation of materials, motivation of applicants for
scientific work and involvement of young people in creative
activities, increasing the prestige of science, problems of
admission to the defence of dissertations of applicants, who
are working in business entities, but not in educational and
scientific institution, personal responsibility of members of
the specialized academic councils for unreasonable decision-making, low level of professional expertise and unpretentiousness, as well as emphasizes the need to substantiate
the provisions on funding pre-trial procedures and the defence of dissertations, especially in budgetary institutions.
In the paper considerable attention is paid to the requirements given in the draft Rules to applicants for the
degree considering publications of main results of their
studies. The proposed system does not provide a balance
between the remuneration of scientists and the costs associated with the publication of their scientific results in journals, which are indexed in leading abstracting and indexing
services. It is inexpedient to accept the proposed requirements for dissertations in the form of scientific articles for
candidates for the degree of Doctor of Philosophy. The
article provides a table of changes that are proposed to be
made to the draft Procedure for publications.
Given that the process of preparation of higher qualifications scholars goes far beyond the powers and competencies of the NAQAHE, it is proposed to return to the
system of the Higher Attestation Commission (HAC) as a
supervisory body under the Cabinet of Ministers of
Ukraine. This system has paid off over the years, along with
the expansion of the rights, duties and responsibilities of
higher education institutions and research institutions for
the training of scientific personnel — doctors of philosophy
and doctors of sciences. The important role of the Ministry
of Education and Science of Ukraine and the National
Academy of Sciences of Ukraine in scientific and methodological support and coordination of research works,
which should become the basis of dissertation research,
their examination and coordination of implementation, is
also emphasized.
Keywords: doctor of philosophy, doctor of sciences,
one-time council, specialized council, dissertation requirements, national agency, accreditation, defence procedure,
publications, financing of defence procedure.
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