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МЕТОДОЛОГІЯ ОЦІНЮВАННЯ ВПЛИВУ ЗАГРОЗ  
НА РІВЕНЬ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ 

 
Постановка проблеми. За умов енергетичного пе-

реходу, геополітичного протиборства за енергетичні 
ресурси й технологічне лідерство, змінення моделей 
функціонування енергетичних ринків, використання 
енергоносіїв як зброї для досягнення політичних цілей 
в «гібридних» війнах, зростає потреба в забезпеченні 
спроможності органів влади нейтралізувати загрози 
енергетичній безпеці або зменшувати негативні на- 
слідки їхнього впливу. Однак систематична робота в 
цьому напрямі не ведеться, багато в чому через від- 
сутність методології оцінювання. Загрози енергетич-
ній безпеці в Україні визначають епізодично, виключ-
но якісним методом, використовуючи оцінки фахів-
ців, які не є експертами у предметній сфері дослід-
ження. Це призводить до нерозуміння явищ, тенден-
цій і чинників, здатних унеможливити чи ускладнити 
реалізацію національних інтересів України в енерге- 
тичній сфері, формування й реалізації недостатньо ре-
зультативної та ефективної державної політики. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Існує ве-
лика кількість ґрунтовних досліджень, які дозволили 
сформувати засади державної політики у сфері гаран-
тування енергетичної безпеки [1-9]. Проте в більшості 
з них для оцінювання загроз використано комплекс-
ний підхід, проблемою застосування якого є досить 
довільний вибір груп параметрів, які, на думку дослід-
ників, є важливими для аналізу. Це не дозволяє роз-
робити універсальної методології оцінювання загроз 
енергетичної безпеки для різних держав і специфічних 
умов функціонування енергетичних ринків у них, а та-
кож унеможливлює стратегування, оскільки швидкі 

зміни, що відбуваються в енергетиці, зумовлюють по-
требу в щорічному перегляді параметрів оцінювання 
та уточнення розрахунків. 

З огляду на це, автори будують свої дослідження 
у сфері гарантування енергетичної безпеки на застосу-
ванні системного підходу [10-15]. У його рамках будь-
який об’єкт (підсистема) нижчого рівня та його скла-
дові (елементи та зв’язки, функції й ролі, процеси та 
матеріал) може, внаслідок непроєктного функціону-
вання, стати джерелом загроз для об’єкта вищого рів-
ня та його складових. Утім, для об’єкта вищого рівня 
такі загрози є внутрішніми. Водночас функціонуванню 
такого об’єкта можуть завадити й зовнішні (для нього) 
загрози, джерелом яких є система (об’єкт) ще більш 
високого рівня. У застосуванні до предмета енерге- 
тичної безпеки такими підсистемами, що послідовно 
розширюються є ресурсна (і технологічна) достатність, 
економічна доступність, економічна (та енергетична) 
ефективність, екологічна (і соціальна) прийнятність, 
енергетична стійкість, захищеність національних інте-
ресів (в енергетиці). 

Метою статті є розроблення базованої на систем-
ному підході методики оцінювання впливу загроз на 
рівень енергетичної безпеки та здійснення оцінки для 
забезпечення спроможності органів влади нейтралізу-
вати загрози енергетичній безпеці або зменшувати не-
гативні наслідки їхнього впливу. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Закон 
України «Про національну безпеку» [16] називає за-
грозами національній безпеці України «явища, тен- 
денції і чинники, що унеможливлюють чи ускладню- 
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ють або можуть унеможливити чи ускладнити реаліза-
цію національних інтересів та збереження національ-
них цінностей України». 

Оскільки це визначення не дозволяє вирізнити 
поняття «загроза» з-поміж схожих за змістом термінів 
«виклик» і «ризик», що іноді вживають як взаємоза-
мінні, автори використовуватимуть згадані терміни 
так. 

Виклик (challenge) — сукупність обставин, що фор-
мують особливі вимоги до умов функціонування 
об’єкта управління. Наприклад, викликом для України 
є здійснення енергетичного переходу. 

Реагування суб’єктів управління на виклик або 
бездіяльність стосовно нього може мати як позитивні, 
так і негативні результати, наприклад, призвести до 
появи та/чи загострення загроз енергетичній безпеці. 

Виходячи з цього, виклики енергетичній безпе-
ці — сукупність обставин і чинників, що формують 
особливі вимоги до умов функціонування й розвитку 
енергетичного сектору, і потенційно здатні призвести 
до появи загроз енергетичній безпеці. 

Загроза (threat, risk source) — явище, сукупність 
подій, що відбуваються стихійно чи внаслідок ціле- 
спрямованих дій (зокрема зловмисних), або необґрун-
тована бездіяльність суб’єкта управління, які здатні 
спричинити негативні наслідки. Наприклад, весняна 
повінь, пожежа на трансформаторній підстанції або 
кібератака на систему управління магістральним газо-
проводом. 

Якщо загроза виникла в неконтрольованій 
суб’єктом управління сфері, її вважають зовнішньою 
щодо системи (об’єкта управління). Наприклад, бло-
када іншими державами постачання товарів стратегіч-
ного імпорту (ядерного палива чи нафтопродуктів). 
Якщо загроза стала наслідком дій чи необґрунтованої 
бездіяльності суб’єкта управління, її вважають внут- 
рішньою щодо системи (об’єкта управління). Напри-
клад, недотримання норм обслуговування захисної  
дамби водосховища є загрозою її здатності убезпечу-
вати низовини від затоплення. 

Виходячи з цього, загрози енергетичній безпеці — 
короткочасні або тривалі, реальні або потенційні об-
ставини, явища, чинники або події, що можуть пору-
шити безпеку та стійкість функціонування енергетич-
ного сектору країни, обмежити або порушити енерго-
забезпечення споживачів, призвести до аварій та ін-
ших негативних наслідків. 

Загроза впливає на об’єкт управління (систему) 
через його уразливість.  

Уразливість (vulnerability) — чутливість об’єкта уп-
равління до впливів, слабке місце в його захисті від 
загроз, відсутність «запобіжників» від них. Наприклад, 
для об’єкта «захисна дамба водосховища» загроза «не-
дотримання норм обслуговування», що може спричи-
нити порушення сталості захисної дамби (деградація 
опірних спроможностей), реалізується через уразли-
вість «відсутність системи контролю за дотримання 
норм обслуговування захисної дамби». Подібно, ураз-
ливістю виступає «незахищений інтерфейс системи 
управління трубопроводом» для загрози «кібератака на 
систему управління». 

Якщо об’єкт є вразливим до впливів, реалізація 
загрози, зазвичай, має негативні наслідки. 

Наслідок (consequence) — результат впливу за-
грози на цілі функціонування об’єкта управління і  
часто вимірюється через оцінку величини втрат від та- 

кого впливу, зокрема: заподіяння фізичної шкоди; 
майнових чи грошових збитків; погіршення рівня  
енергоефективності внутрішнього валового продукту; 
зростання вартості витрат, що йде на оплату житлово-
комунальних послуг, тощо. Наприклад, для об’єкта 
«захисна дамба водосховища» наслідком впливу за-
грози «недотримання норм обслуговування» є «пору-
шення сталості захисної дамби (деградація опірної 
спроможності)», яке може бути виражено або через 
оцінку втрат, спричинених руйнуванням дамби, або у 
відсотках зменшення опірності порівняно з проєктним 
рівнем. Подібно, для «системи управління трубопро-
водом» наслідком впливу загрози «кібератака на сис-
тему управління» є збитки, спричинені зупинкою  
функціонування трубопроводу.  

Утім, загроза реалізується не завжди, об’єкти уп-
равління вразливі не до всіх загроз і не всі загрози 
призводять до негативних наслідків (зокрема, через за-
стосування заходів із запобігання реалізації загроз).  
Відповідну ймовірність наслідків впливу загрози уста-
новлюють, оцінюючи ризики. 

Ризик (risk) — вплив невизначеностей на цілі 
об’єкта управління, або загальна можливість (імовір-
ність) того, що загроза реалізується, порушить функ-
ціонування уразливого об’єкта управління і спричи-
нить негативні наслідки [17]. Ризик є тим більшим, 
чим вища ймовірність реалізації загрози й більші 
спричинені нею наслідки. Таким чином, за величиною 
ризику можна визначати рівень загрози, щоб встано-
вити значущість її впливу на цілі об’єкта управління,  
і ранжувати загрози за цією значущістю. 

З урахуванням викладеного вище, ризик у сфері 
енергетичної безпеки — можливість переростання ви-
кликів енергетичній безпеці у загрози, реалізації загроз 
енергетичній безпеці й настання інших обставин, здат-
них негативно вплинути на стан енергетичної безпеки. 

Оцінювання загроз енергетичній безпеці полягає в 
їхньому ідентифікуванні, аналізуванні і, власне, оці-
нюванні їх рівня шляхом визначення сумарної вели-
чини ризику [17]. 

Ідентифікування загрози передбачає її виявляння, 
усвідомлення й реєстрування з метою оцінки сукуп-
ного негативного наслідку у випадку її реалізації.  
Після того як загрозу ідентифіковано, суб’єкт управ-
ління має визначити перелік дій, що унеможливлять її 
реалізацію (prepare, protect, mitigate/absorb) чи змен-
шать можливі негативні наслідки (respond, adapt, 
recover). 

Ідентифікування загрози охоплює: 
— визначення причин виникнення загрози, її 

джерела; 
— установлення переліку подій, що можуть відбу-

тися внаслідок реалізації загрози; 
— визначення характеру можливих негативних 

наслідків (заподіяння фізичної, моральної шкоди, 
майнових, грошових збитків; знецінення блага, що 
охороняється правом). 

Оскільки обмежені ресурси політики не дозволя-
ють одночасно займатися нейтралізацією всіх виявле-
них загроз, необхідним є виокремлення із загального 
реєстру найбільш значущих (ранжування загроз).  

Аналізування загрози полягає у встановленні ураз-
ливості об’єкта управління й можливих наслідків 
впливу реалізації загрози з урахуванням наявності чи 
відсутності дій суб’єкта управління, спрямованих на її 
нейтралізацію. 
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Алгоритм аналізування є таким:  
— ідентифікування загрози (відповідь на питання 

«Що викликає занепокоєння з точки зору досягнення 
цілей системи (вихідних параметрів)?»; 

— визначення чиннику впливу (відповідь на пи-
тання «Що саме впливає (чинник впливу) на функ- 
ціонування об’єкта (системи)? Яким чином цей вплив 
може бути реалізований? У чому причини того, що 
може статися?»); 

— визначення уразливостей, тобто переліку еле-
ментів об’єкта чи функцій, що перебувають під загро-
зою й безпосередньо «дозволяють» загрозі спричинити 
негативні наслідки (відповідь на питання «Які об’єкти 
та чому є вразливими для загрози? Що саме може 
сприяти негативному розвитку ситуації?»); 

— установлення негативних наслідків у разі реа-
лізації загрози (відповідь на питання «Які вихідні па-
раметри об’єкта системи буде порушено? Якими бу-
дуть втрати, збитки, шкода?»). 

Отже, загальна послідовність аналізування за-
грози є такою: «чинник впливу» внаслідок існування 
«вразливості» здатний спричинити «наслідки». 

Наприклад, загроза «деградація систем електро-
постачання» (ідентифікація), полягає у «фізичній зно-
шеності й технологічній застарілості систем електро-
постачання» (чинник впливу), внаслідок «непрове-
дення оновлення й модернізації інфраструктури»  
(уразливість) здатна спричинити «аварійне зупинення 
потужностей, збільшення кількості відмов, вихід об- 
ладнання з ладу, переривання електропостачання спо-
живачів, економічні збитки суб’єктів господарювання» 
(наслідки). 

Викладені вище підходи дозволили авторам іден-
тифікувати та проаналізувати внутрішні й зовнішні за-
грози енергетичній безпеці за станом на 1 вересня  
2021 р. (табл. 1 і 2).  

 

Таблиця 1 
Опис внутрішніх загроз енергетичній безпеці 

Загроза Чинники впливу Уразливість Наслідки 
1 2 3 4 

1. Деграда-
ція енерге-
тичних сис-
тем і мереж 

відсутність та/чи недостатні тем-
пи оновлення й модернізації об-
ладнання; нестача внутрішніх і 
зовнішніх інвестицій; відсут-
ність єдиної технічної політики 
й системи технічного контролю 

фізична зношеність, техноло-
гічна застарілість енергетич-
них систем і мереж поста-
чання енергії; недостатній рі-
вень автоматизації; відмова 
від дублювання й резерву-
вання в системах надійності й 
безпеки 

нестійке функціонування енерге-
тичного сектору; збільшення кіль-
кості відмов; зростання втрат у си-
стемах і мережах; низька ефектив-
ність використання енергоресурсів; 
економічні збитки; низька енерге-
тична рентабельність; скорочення 
ВВП 

2. Непро-
фесіоналізм 
у вироб-
ленні полі-
тики 

неефективні й нерезультативні 
владні рішення; неспроможність 
до стратегічного управління та 
кризового реагування; нескоор-
диновані дії державних інститу-
цій; відсутність наступності в 
діях 

відсутність механізмів полі-
тичної відповідальності; утра-
та зв’язку між рівнем профе-
сіоналізму й посадою; відсут-
ність механізмів контролю 
над відповідністю ухвалених 
рішень компетенціям осіб, 
які їх приймають

незахищеність національних інте-
ресів; непрогнозованість політики; 
затримка з ухваленням рішень; ви-
роблення політики в інтересах 
ФПГ; популізм; корупція; змен-
шення бюджетних надходжень і 
збільшення витрат; недовіра до 
влади

3. Втру-
чання дер-
жави у  
функціону-
вання рин-
ків  

адміністративне встановлення 
цін і тарифів; покладення над- 
мірних обов’язків для забезпе-
чення загальносуспільних інте-
ресів; свідоме урізання прав ок-
ремих суб’єктів на продаж енер-
гетичних товарів і послуг; на-
дання вказівок щодо постачання 
товарів і послуг окремим спожи-
вачам; надмірна державна під- 
тримка окремих галузей 

незавершеність переходу від 
адміністративної до ринкової 
моделі державного регулю-
вання в енергетиці; несфор-
мованість енергетичних рин-
ків; непрозорість підготовки 
та ухвалення владних рішень; 
невизначеність основних за-
сад державної політики у 
сфері енергетичної безпеки 

низька ефективність функціону-
вання енергетичного сектору; 
втрата привабності з точки зору 
трансферу кращих практик; еконо-
мічні збитки; брак інвестицій в 
оновлення фондів, надійність і без-
пеку; зменшення бюджетних над-
ходжень; ухиляння від сплати по-
датків і зборів; зростання кількості 
банкрутств; неринкові ціни й та-
рифи

4. Висока  
енергоміст-
кість еконо-
міки 

відсутність та/чи недостатні тем-
пи оновлення й модернізації об-
ладнання; нестача внутрішніх і 
зовнішніх інвестицій; штучна 
підміна підвищення рівня енер-
гоефективності фрагментарним 
енергозаощадженням 

зношеність і застарілість ін-
фраструктури; недостатній 
рівень автоматизації вироб-
ництва та обліку; збереження 
політики, що дозволяє отри-
мувати «вигоду» від великих 
втрат енергоресурсів (тари-
фоутворення «витрати 
плюс»)

низька ефективність функціону-
вання енергетичного сектору; ни-
зька ефективність споживання енер-
гетичних ресурсів; неконкуренто-
спроможність товарів; низька енер-
гетична рентабельність; низький 
рівень продуктивності праці; змен-
шення бюджетних надходжень; 
скорочення ВВП  

5. Ресурсна 
й техноло- 
гічна за- 
лежність 

неможливість повного забезпе-
чення потреб в енергетичних ре-
сурсах і технологіях; неспро- 
можність швидко скоротити ім-
порт, збільшити видобуток енер-
гетичних ресурсів, забезпечити 
випереджаючий розвиток енер-
гетичних технологій 

залежність від постачання 
газу, вугілля, нафтопродуктів, 
ядерного палива; відсутність 
власного виробництва сучас-
них енергетичних систем; 
технологічна застарілість ін-
фраструктури; брак спеціа-
лістів

залежність від постачальників енер-
гетичних товарів і сучасних техно-
логій; висока вартість спожитих 
енергоресурсів для держави та/чи 
їхня нестача; економічна недоступ-
ність енергетичних ресурсів для 
більшості споживачів; погіршення 
добробуту  
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6 ВІСНИК ЕКОНОМІЧНОЇ НАУКИ УКРАЇНИ 

Закінчення табл. 1 
1 2 3 4 

6. Недоско-
нала конку-
ренція 

наявність неоднакових для всіх, 
нестабільних та непрозорих 
умов господарювання; зловжи-
вання ринковою владою як на-
слідок формування в Україні 
«енергетичних ринків поста- 
чальника»; надання державної 
підтримки окремим суб’єктам 
господарювання; наявність бар’є-
рів для виходу на енергетичні 
ринки; утрата впливу держави 
на діяльність зовнішніх інвесто-
рів 

негарантоване право власно-
сті; провал судової реформи;
наявність високої концентра-
ції на енергетичних ринках; 
асиметрія ринкової інформа-
ції; відсутність моніторингу 
рівня економічної конкурен-
ції; відсутність відкритих баз 
даних конкурентності ринків; 
неконкурентоздатність кор-
поративного менеджменту; 
недосконалість законодав-
ства

низька ефективність функціону-
вання енергетичного сектору; ухи-
ляння учасників ринків від сплати 
податків і зборів у повному обсязі; 
тиск на осіб, які приймають рі-
шення; неринкові (завищені та/чи 
занижені) ціни й тарифи; зрос-
тання енергетичної бідності; еко-
номічна недоступність енергетич-
них ресурсів для більшості спожи-
вачів; зменшення бюджетних над-
ходжень; скорочення ВВП 

7. Енерге- 
тична бід-
ність 

формування в Україні «енерге-
тичних ринків постачальника»; 
неврахування інтересів спожи-
вача; штучна підміна «забезпе-
чення доступу до недорогих, на-
дійних, стійких і сучасних дже-
рел енергії для всіх» розвитком 
відновлюваних джерел 

низький рівень доходів; суб-
сидування у вигляді обме-
ження обсягу платежів на оп-
лату ЖКП у відсотках сукуп-
ного доходу; застаріла інфра-
структура; збереження полі-
тики, що дозволяє отриму-
вати «вигоду» від втрат енер-
горесурсів («витрати плюс»)

економічна недоступність енерге-
тичних ресурсів для більшості спо-
живачів; погіршення добробуту; 
недовіра до влади 

8. Негатив-
ний вплив 
енергетики 
на довкілля 

збільшення викидів шкідливих 
речовин енергетичними підпри-
ємствами та їхніх стоків; зрос-
тання площ відвалів; затоплення 
вугільних шахт 

фізична та моральна зноше-
ність інфраструктури; техно-
логічна застарілість енерге-
тичних систем і мереж; невід-
повідність сучасним еколо-
гічним вимогам систем очи-
щення викидів, відвалів і сто-
ків на енергетичних підпри-
ємствах 

екологічна неприйнятність впливу 
енергетики на довкілля; втрата здо-
ров’я людини; втрата біологічного 
розмаїття; загибель екосистем; 
зростання соціальних витрат і ви-
трат на зменшення негативних екс-
терналій 

9. Зміна 
структури 
спожи-
вання і по-
стачання 
енергоре- 
сурсів 

зростання частки ВДЕ і скоро-
чення частки вугілля в балансі; 
скорочення споживання енергії 
промисловістю; скорочення 
споживання газу як сировини; 
збільшення споживання нафто-
продуктів; зростання темпів 
електромобілізації

надлишок базової й нестача 
високоманеврової електрич-
ної потужності; постачання з 
одного джерела понад 30% 
від споживання енергоресур-
сів; відсутність механізмів ба-
лансування  

нестійке функціонування енерге-
тичного сектору; розбалансування 
енергетичних систем; нестача енер-
горесурсів; зростання цін на енер-
гетичні товари 

10. Кліма-
тичні зміни 

зміщення піків споживання 
енергії у розрізі сезоні та часу 
доби; нестабільність погодних 
умов; непроектні режими ро-
боти інфраструктури; змен-
шення гідроенергетичного по- 
тенціалу 

нестача маневрових потужно-
стей; надмірне навантаження 
на технологічно застарілу 
енергетичну інфраструктуру; 
нерівномірність графіку ро-
боти устаткування 

нестійке функціонування енерге-
тичного сектору; зупинення під-
приємств через нестачу води; не-
стача енергії в пікові періоди; при-
скорення зношення інфраструк-
тури; аварії та зростання ремонт-
них періодів 

Складено авторами. 

 
 

Таблиця 2 
Опис зовнішніх загроз енергетичній безпеці 

Загроза Чинники впливу Уразливість Наслідки 
1 2 3 4 

1. Кібер-
атаки 

шкідливі (програмні коди, 
скрипти, активний контент 
тощо) і зловмисні програмні 
засоби (віруси, рекламне про-
грамне забезпечення, хробаки, 
троянці, руткіти, клавіатурні 
логери, дозвонювачі, шпигун-
ські програмні засоби, здирни-
цькі програми, шкідливі пла-
ґіни тошо) 

незахищені інтерфейси автома-
тизованих систем управління 
енергетичними об’єктами; не-
досконала організація управ-
ління технологічними проце-
сами; некваліфікований персо-
нал 

нестійке функціонування енерге-
тичного сектору; порушення кон-
фіденційності, цілісності, доступ-
ності інформаційних ресурсів; кра-
діжка інформації; отримання кон-
тролю над комп’ютерними систе-
мами; блокування комп’ютерів, 
шифрування файлів користувача; 
порушення функціонування сис-
тем; аварійне зупинення потужно-
стей; переривання енергопоста-
чання; економічні збитки 
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Закінчення табл. 2 
1 2 3 4 

2. Вими-
вання про-
фесійних 
кадрів 

вимушена міграція; приваб-
ливі умови працевлаштування 
вітчизняних фахівців в інших 
державах; недосконала сис-
тема підготовки й підвищення 
кваліфікації 

нижчі, порівняно з сусідніми 
державами, заробітні плати; 
відсутність можливостей для 
професійного розвитку й гаран-
тування власного добробуту; 
наявність внутрішнього конф-
лікту на об’єктах енергетики 

низька ефективність й нестійке 
функціонування енергетичного 
сектору; зниження стабільності ро-
боти енергетичних підприємств; 
погіршення якості виробленої про-
дукції; економічні збитки; змен-
шення бюджетних надходжень; 
скорочення ВВП 

3. Війсь-
кові дії 

фізичний вплив на об'єкти 
енергетики та персонал (руй-
нування та блокування) 

недосконалість фізичного за-
хисту критичної енергетичної 
інфраструктури; неврахування 
загроз військових дій при про-
єктуванні енергетичної інфра-
структури 

незахищеність національних інте-
ресів; нестійке функціонування 
сектору; небезпека для життя та/чи 
здоров’я людини; порушення фун-
кціонування технологічних систем; 
аварійне зупинення потужностей; 
переривання енергопостачання; 
економічні збитки 

4. Зовніш-
ній вплив 
на вироб-
лення по-
літики 

наявність суб’єктів із центром 
управління за межами юрис-
дикції уряду, заінтересованих у 
зміненні політики з метою: на-
дання преференцій окремим 
підприємствам, енергоресур-
сам, технологіям, видам гене-
рації; припинення діяльності 
окремих підприємств, розвит-
ку технологій, підготовки кад-
рів; зменшення частки сус- 
пільного сектору; приватизації 
стратегічних підприємств та 
об’єктів критичної енергетич-
ної інфраструктури 

незавершеність переходу від ад-
міністративної до ринкової мо-
делі державного регулювання в 
енергетиці; непрофесіоналізм у 
виробленні політики 

незахищеність національних інте-
ресів; вироблення політики в інте-
ресах зовнішніх суб’єктів управ-
ління; економічні й політичні 
втрати для галузі й держави; недо-
віра до влади; невиконання страте-
гічних цілей розвитку 

5. Терорис- 
тичні акти 

застосування зброї, вчинення 
вибуху, підпалу чи інших дій, 
знищення персоналу та/чи 
руйнування об’єктів енерге-
тики 

недосконалість фізичного за-
хисту критичної енергетичної 
інфраструктури 

нестійке функціонування сектору; 
втрата життя та/чи здоров’я лю-
дини; порушення функціонування 
систем; аварійне зупинення потуж-
ностей; переривання енергопоста-
чання; економічні збитки

6. Блоку-
вання  
постачань 

штучне й цілеспрямоване при-
зупинення чи припинення по-
стачання енергоресурсів і тех-
нологій; запровадження ін-
шими державами необґрунто-
ваних обмежень і заборон на 
постачання енергоресурсів; за-
тягування ремонтів і профі- 
лактичних робіт на підприєм- 
ствах, орієнтованих на експорт 
енергоресурсів; затримки з 
оформленням дозволів на екс-
порт енергоресурсів в Україну 

відсутність стратегічного енер-
гетичного резерву і стабіліза-
ційних запасів енергетичних ре-
сурсів; залежність від зовнішніх 
постачань природного газу, 
енергетичного вугілля, нафто-
продуктів, свіжого ядерного па-
лива; нестача високоманеврової 
потужності; відсутність влас-
ного виробництва сучасних 
енергетичних систем; неспро-
можність уряду до кризового 
реагування

нестійке функціонування енерге-
тичного сектору; різке зростання 
цін та ажіотажний попит; пору-
шення нормального функціону-
вання національної економіки; 
тиск на осіб, які приймають рі-
шення 

7. Блоку-
вання інте-
граційних 
процесів 

політичне, законодавче, орга-
нізаційне гальмування пере-
ходу на європейські правила 
функціонування енергетичних 
ринків; політичні та організа-
ційні рішення щодо пере- 
шкоджання об’єднанню сис-
тем і мереж України та ЄС 

незавершеність переходу від ад-
міністративної до ринкової мо-
делі регулювання; несформова-
ність ринків; залежність від по-
стачання російських енергоре-
сурсів і технологій; непрофесіо-
налізм у виробленні політики 

незахищеність національних інте-
ресів; втрата привабності з точки 
зору трансферу кращих практик; 
зменшення бюджетних надхо-
джень; економічні збитки; нерин-
кові (завищені та/чи занижені) 
ціни й тарифи 

8. Епідемії 
та пандемії 

поширення вірусів, паразитів, 
грибків або бактерій, які спри-
чиняють неконтрольоване за-
раження інфекційними захво-
рюваннями 

відсутність системи оцінки 
стану здоров’я й допуску персо-
налу до роботи; недосконала 
профілактика захворювань; не-
дотримання обмежень; непро-
фесіоналізм у політиці; розвал 
системи санітарно-епідеміоло-
гічного нагляду

втрата життя та/чи здоров’я лю-
дини; зниження продуктивності 
праці; збитки для суб’єктів госпо-
дарювання та енергетики загалом; 
зростання соціальних витрат 

Складено авторами. 
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8 ВІСНИК ЕКОНОМІЧНОЇ НАУКИ УКРАЇНИ 

Оцінювання кожної загрози t із переліку іденти-
фікованих загроз t = 1…k для кожного об’єкта управ-
ління полягає у встановленні сумарного ризику Rt її 
реалізації шляхом поєднання сукупних негативних на-
слідків Ct реалізації загрози, спричинених загальною 
уразливістю Vt об’єкта управління, з відповідними 
ймовірностями: 

 

1 1

m n

t t j j i i
j i

R L V L C L
= =

=   ,  (1) 

де Lt — імовірність реалізації загрози t з переліку іден-
тифікованих загроз t = 1…k; Vj — уразливість j з пере-
ліку уразливостей об’єкта управління j = 1…m; Lj — 
імовірність реалізації уразливості j; C — негативний на-
слідок (consequence) i реалізації загрози із сукупності 
можливих наслідків i = 1…n; Li — імовірність настання 
наслідку i реалізації загрози. 

Вибір методу оцінювання залежить від конкрет-
ного випадку застосування, наявності вихідних даних 
і потреб суб’єкта управління.  

Якщо виникає потреба в повному комплексному 
оцінюванні, аналізують: 

— хронологічні ряди, щоб ідентифікувати події чи 
ситуації, які виникали у минулому, і завдяки цьому 
мати змогу екстраполювати ймовірність їх виникнення 
в майбутньому. Але якщо загроза є новою, надати  
кількісну оцінку ймовірності за цим методом є не- 
можливим; 

— «дерево відмов» і «дерево подій», коли за від- 
сутності або нестачі хронологічних даних, ймовірність 
визначають, аналізуючи та узагальнюючи практичний 
досвід та опубліковану інформацію про систему, її еле-
менти, процеси, пов’язані з нею події й відмови. У 
цьому разі важливо врахувати можливість відмови си-
стеми в цілому за одночасної відмови декількох її еле-
ментів, спричинених однією подією; 

— базовані на наявній інформації експертні  
судження, застосовуючи методи Делфі, парних порів-
нянь, ранжування за категоріями, експертного оціню-
вання абсолютної ймовірності. 

Утім, повне кількісне оцінювання загроз, зазви-
чай, є неможливим через відсутність чіткої матема- 
тичної моделі, що пов’язує сукупності ризиків, ураз-
ливостей і наслідків, високу вартість та/чи нестачу ін-
формації про систему. Але й за наявності цих умов  
варто визнавати, що обчислені рівні є лише оцінками, 
і їм не можна надавати надмірної ваги чи приписувати 
точність, вищу, аніж у використовуваних даних і ме-
тодів. 

З огляду на це, ефективним може бути ранжу-
вання загроз із залученням експертів — фахівців, здат-
них, спираючись на власні знання, досвід та інтуїцію, 
сформулювати обґрунтовану й незалежну оцінку 
об’єкта, процесу, явища та/чи рекомендувати особі, 
яка ухвалює рішення, найкращий із варіантів нейтра-
лізації загрози, обраний на підставі попередньо обу-
мовлених критеріїв. Експерта можна вважати компе-
тентним у предметній сфері, якщо він здатний цілісно 
реалізовувати на практиці теоретичні знання, когні- 
тивні навички, ставлення й цінності (knowledge, skills, 
behavior, and values), набуті ним у процесі навчання й 
професійної діяльності в предметній сфері, до якої на-
лежить задача.  

Використання експертного оцінювання загроз є 
доцільним, коли: 

— статистична інформація є недостовірною, від-
сутня або наявна в обмеженій кількості; 

— частина інформації має якісний характер; 
— складність завдання і ресурсні обмеження не 

дозволяють експертам самостійно зібрати та узагаль-
нити всю необхідну інформацію; 

— існують різні варіанти нейтралізації загрози, 
але через ресурсні обмеження їх не розглядають; 

— існує низка чинників, які можуть вплинути на 
реалізацію рішення з нейтралізації загрози в майбут-
ньому, але їх важко спрогнозувати. 

Експертне оцінювання загроз енергетичній безпеці 
полягає в їхньому ранжуванні за ризиками (наслід-
ками, ймовірностями) з виокремленням найзначніших 
та/чи вилученням із подальшого аналізування менш 
значних. Основною метою такого ранжування є зосе-
редження ресурсів суб’єкта управління на нейтраліза-
ції найбільш значущих і найбільш імовірних загроз. 

При цьому вирізняють загрози, сукупні негативні 
наслідки реалізації яких можуть бути незначними за 
високої ймовірності, або значними, проте малоймо- 
вірними. 

Експертне оцінювання з використанням якісного 
методу передбачає встановлення рівня кожної сфор-
мульованої загрози шляхом поєднання її наслідків і 
ймовірностей їхнього настання, визначених у термінах 
значущості, відповідно до формули (1). 

Для цілей даного дослідження часто вважають, 
що всі складові об’єкта управління, на які може впли-
нути загроза t із переліку ідентифікованих загроз  
t = 1…k, є максимально уразливими, тобто, в позна-
чинах формули (1): 

1

1
m

j j
j

V L
=

= , 

а наслідком реалізації загрози є  

1

n

t i i
i

C C L
=

= . 

Під час оцінювання загроз не враховують дії 
суб’єктів, спрямовані на зменшення вразливості 
об’єктів управління. Доцільність, результативність та 
ефективність таких дій установлюють, здійснюючи уп-
равління ризиками (розробляючи програми із запобі-
гання появі уразливості). 

Виходячи з цього, ранжування загроз здійснюють 
за спрощеним варіантом, порівнюючи добутки усе- 
реднених експертних оцінок загальної ймовірності Lt 
й сукупних негативних наслідків Ct реалізації кожної 
загрози з наперед установленого переліку t = 1…k: 

 
t t tR L С= .  (2) 

При цьому окремо звертають увагу на загрози, 
для яких зафіксований максимальний розкид екс- 
пертних оцінок наслідків та/чи ймовірностей (контро-
версійні). У таких випадках формулювання загрози 
та/чи його опису потребує уточнення та/чи додатко-
вого роз’яснення з боку координатора (модератора).  

Вилучення загрози з реєстру здійснюють, якщо 
середня арифметична оцінка сукупних негативних на-
слідків чи загальної ймовірності становить <2,0. 

Із метою збільшення об’єктивності експерти не 
повинні мати доступу до інформації про оцінки, ви-
ставлені іншими учасниками оцінювання. 

Для ранжування доцільно встановити такі тер-
міни значущості: 
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— для загальних імовірностей: низька (1 бал), по-
мірно низька (2), середня (3), помірно висока (4), ви-
сока (5 балів); 

— для сукупних негативних наслідків: незначні  
(1 бал), неістотні (2), помірні (3), істотні (4), катастро-
фічні (5 балів). 

Схожі шкали застосовують у матрицях впливу 
(Relative Impact) для оцінювання ризиків (National 
Risk Assessment) у державах-членах ЄС [18]. 

Однак, на відміну від загальних імовірностей, для 
термінів значущості яких установлені конкретні чис-
лові значення (табл. 3), визначення термінів значущо-
сті сукупних негативних наслідків є виключно суб’єк-
тивним. 

Щоб зменшити суб’єктивність оцінювання, по- 
трібно визначити терміни «незначний», «помірний», 
«істотний», «великий», «катастрофічний» і формалізу-
вати оцінку сукупних негативних наслідків впливу за-
грози. 

 
Таблиця 3 

Терміни значущості для загальної ймовірності 

Термін значущості низька 
помірно 
низька 

середня 
помірно  
висока 

висока 

Величина ймовірності 
від 1/20 000  
до 1/2000 

від 1/2000 
до 1/200 

від 1/200 
до 1/20 

від 1/20  
до 1/2 

понад 1/2 

Складено авторами за даними джерела [12]. 

 
Скористаємося для цього підходом до оціню-

вання рівня енергетичної безпеки [12], що полягає в 
порівнянні фактичних і цільових значень індикаторів 
енергетичної безпеки і які в сукупності: 

— дозволяють комплексно оцінити стан енерге- 
тичної безпеки; 

— відображають кращі практики управління ри-
зиками;  

— базуються на надійних, релевантних, легко- 
доступних вихідних даних; 

— дозволяють одержувати кількісні оцінки, на які 
не впливають незначні зміни в способі їхнього визна-
чення;  

— надають змогу порівняння стану енергетичної 
безпеки в різних державах, сферах регулювання, галу-
зях енергетики, за ланцюгами вартості; 

— уможливлюють одержання фактичних, цільо-
вих і порогових значень; 

— надають можливість ураховувати нові дані чи 
інші способи визначення.  

Кількість індикаторів визначається цілями й гли-
биною аналізу об’єкта управління, проте їх доцільно 
групувати задля спрощення розуміння й демонстру-
вання результатів моделювання.  

З огляду на це, 48 індикаторів енергетичної без-
пеки, визначені авторами у праці [21], були об’єднані 
у групи, назви яких відповідали семи стратегічним ці-
лям, установленим у Стратегії енергетичної безпеки 
[20], — ресурсна достатність (I), економічна доступ-
ність (II), економічна прийнятність (III), енергетична 
ефективність (IV), екологічна прийнятність (V), стій-
кість енергетичного сектору (VI), захищеність націо-
нальних інтересів (VII) (табл. 4). 

 
Таблиця 4 

Індикатори енергетичної безпеки України 

Но-
мер 

Індикатор (І) Тип Розмірність 

1 2 3 4 

I. Ресурсна достатність

1 Задоволення потреб власними ПЕР S % споживання

2 Вартість імпорту енергетичних ресурсів D % ВВП

3 Частка ресурсу в енергетичному балансі: 
нафта та нафтопродукти 

 
D 

 
% у балансі 

4 природний газ D % у балансі

5 енергетичне вугілля D % у балансі

6 ядерна й термоядерна енергія S % у балансі

7 гідроенергетика S % у балансі

8 сонячна й вітрова енергетика S % у балансі

9 енергія біомаси S % у балансі
ІI. Економічна доступність

10 Вартість спожитих енергоресурсів для держави D % ВВП

11 Річне споживання електроенергії в розрахунку на одну особу S МВт х год

12 Річне енергоспоживання в розрахунку на одну особу S т н.е.

13 Частка сукупного доходу домогосподарства, що спрямовується на оплату 
житлово-комунальних послуг 

D % 

14 Якість постачання первинних ресурсів, палива та енергії S % (експертна оцінка)

III. Економічна ефективність
15 Валовий внутрішній продукт у розрахунку на одну особу S тис. дол. США

16 Рівень інвестування підприємств ПЕК S % випуску ПЕК

17 Рівень оновлення основних засобів ПЕК S %  ОЗ ПЕК

18 Тінізація ПЕК D % ВДВ ПЕК
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Закінчення табл. 4 
1 2 3 4 
19 Оплата праці в ПЕК S % випуску ПЕК
20 Концентрація енергетичних ринків за індексом Герфіндаля — Гіршмана D індекс (за постачаль-

никами)
IV. Енергетична ефективність

21 Енергоємність валового внутрішнього продукту D т н. е./1000 дол. США
22 Частка енергетики у валовому внутрішньому продукті D % ВДВ ПЕК у ВВП
23 Тіньове споживання ПЕР D % ВВП 
24 Загальні втрати енергетичних ресурсів (баланс) D %, загал. постачання
25 Частка споживання на енергетичні потреби D %, загал. постачання
26 Втрати в мережах теплопостачання D %, обсягу передачі
27 Втрати в електромережах D %, обсягу передачі

V. Екологічна прийнятність
28 Рівень викидів СО2 на TPES D т СО2/т н. е.
29 Рівень викидів СО2 на одиницю ВВП D кг/дол. США
30 Кінцева вуглеємність енергії D г СО2/МДж
31 Частка викидів  СО2 від електро- й теплогенеруючих установок D %, загал. викидів
32 Частка енергії відновлюваних джерел у кінцевому споживанні S %, кінц. споживання

VI. Стійкість функціонування
33 Частка найбільшого постачальника в імпорті (за видами ПЕР) D % 
34 Рівень технологічної залежності імпорту/експорту 

з одного джерела (за видами енергетичних технологій) 
D % (експертна оцінка)

35 Обсяг запасів/резервів за видами ПЕР S міс. споживання
36 Індекс тривалості довгих перерв в електропостачанні

на одного споживача (SAIDI) 
D хв/рік 

37 Ефективність і результативність реагування на кризові ситуації S % (експертна оцінка)
VII. Захищеність національних інтересів

38 Прогнозованість і послідовність політики S % (експертна оцінка)
39 Процесна забезпеченість:

виробничі процеси та інфраструктура 
 
S 

 
% (експертна оцінка)

40 управлінські процеси та інфраструктура S % (експертна оцінка)
41 допоміжні та сервісні процеси та інфраструктура S % (експертна оцінка)
42 процеси та інфраструктура з підтримання об’єктів 

на всіх етапах життєвого циклу 
S % (експертна оцінка)

43 інформаційно-комунікаційні процеси та інфраструктура S % (експертна оцінка)
44 Рівень залученості до енергетичних ринків ЄС S % (експертна оцінка)
45 Рівень тіньового навантаження капіталу в ПЕК (видобувна промисловість, 

виробництво електроенергії, газу і води) 
D % офіційного

46 Якість державної політики S % (експертна оцінка)
47 Якість кадрів (технічних та управлінських) S % (експертна оцінка)
48 Відповідність політичних лідерів завданням, що постають перед системою S % (експертна оцінка)

Складено авторами на основі джерела [21]. 
 

Інформаційною базою формування динаміки ін-
дикаторів слугували офіційні дані Держстату України, 
розрахунки за моделлю загальної економічної рівно-
ваги [22-25], модельні розрахунки «тіньових» індика-
торів [26] та експертні оцінки. 

Об’єднавши індикатори за стратегічними цілями 
І—VII, автори визначили складові інтегрального індексу 
енергетичної безпеки 

 

1

I

d
a
II V

I
IIx x

=
− = ∏ , (3) 

де xІ — значення індикатора І з переліку І = 1…d, 
що відповідає визначеній сфері регулювання; aІ — (ва-
говий) коефіцієнт, що відображає значущість індика-
тора І в зазначеному переліку ( 1, 0I Ia a= ≥ ). 

Оскільки зовнішнє середовище (передусім, полі-
тичне й зовнішньоекономічне) постійно змінюється, 
впливаючи на емпіричні оцінки економетричних вза-
ємозв’язків, за якими призначають вагові коефіцієнти, 
їх роблять динамічними, поєднуючи методи «головних 
компонент» і «ковзної матриці» [27]. 

При цьому мультиплікативну (нелінійну) форму 
складових інтегрального індексу, пов’язану з адитив-
ною через логарифмічну функцію, було вибрано через 
нелінійність процесів, що відбуваються в об’єкті уп-
равління. 

Для кожної з семи складових індексу енергетич-
ної безпеки були встановлені [12]: 

— межі, в яких змінення значення х складової  
інтегрального індексу не загрожувало нормальному  
функціонуванню об’єкта управління («гомеостатичне 
плато» [19] між нижнім і верхнім оптимальним зна-
ченнями); 

— цільове значення хц, розташоване посередині 
«гомеостатичного плато»; 

— вектор граничних значень, який формує роз-
ширене «гомеостатичне плато» [12; 14; 28], — нижнє 

критичне 
н
крx , нижнє порогове 

н
порx ; нижнє оптима-

льне 
н
optx , верхнє оптимальне 

в
optx , верхнє порогове 

в
порx  і верхнє критичне 

в
крx  (рис. 1). 
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Рис. 1. Розширене «гомеостатичне плато» динамічної системи 

Складено авторами. 
 
Фактичні значення хІ визначали за станом на 

2020 р. 
Оскільки індикатори енергетичної безпеки мали 

відмінні розмірності (див. табл. 4), їхні фактичні, ці-
льові й порогові значення нормували за «комбінова-
ним» методом нормування, що поєднує переваги й ви-
ключає недоліки методів нормування «за еталонними 
значеннями» й «за розмахом варіації» [14].  

Процедура нормування дозволила перевести мно-
жину індикаторів {х}, що мали різні розмірності, у 

множину безрозмірних величин {Х} діапазону [0, 1] та 
уможливила зіставлення різноспрямованих типів інди-
каторів, до яких належать стимулятори S (див. табл. 4), 
що потрібно збільшувати для підвищення енергетич-
ної безпеки, і дестимулятори D, які необхідно змен-
шувати [12; 13; 15]. 

У табл. 5 наведені розрахунки нормованих поро-
гових, цільових і фактичних значень складових ін- 
тегрального індексу енергетичної безпеки за станом на 
2020 р. [21].  

 
Таблиця 5 

Нормовані значення складових інтегрального індексу  
енергетичної безпеки України в 2020 р. 

Група індикаторів 

Нормовані значення складових  
інтегрального індексу енергетичної безпеки 

н
к рX

н
порX н

optX Xц 
в
optX  

в
порX  

в
к рX XІ 

Інтегральний індекс енергетичної безпеки, 
у тому числі за складовими 

0,153 0,305 0,517 0,613 0,708 0,863 0,932 0,341

I. Ресурсна достатність 0,164 0,327 0,507 0,600 0,693 0,854 0,927 0,368

II. Економічна доступність 0,118 0,236 0,448 0,572 0,696 0,886 0,943 0,350

III. Економічна ефективність 0,200 0,399 0,541 0,638 0,735 0,968 0,984 0,300

IV. Енергетична ефективність 0,111 0,222 0,443 0,528 0,614 0,735 0,868 0,321

V. Екологічна прийнятність 0,092 0,184 0,425 0,530 0,634 0,776 0,888 0,262

VI. Стійкість енергетики 0,196 0,392 0,621 0,706 0,790 0,910 0,955 0,381

VII. Захищеність національних інтересів 0,272 0,544 0,697 0,762 0,827 0,966 0,983 0,439

Складено авторами за джерелом [21]. 
 

Оскільки встановлення впливу кожної з іденти-
фікованих загроз на кожний з індикаторів енергетич-
ної безпеки, наведених у табл. 5, є надзвичайно  
складним, загрози оцінювали, аналізуючи їхній вплив 
на нормовані значення інтегрального індексу енерге-
тичної безпеки та його складових. 

Прикладом згаданого вище аналізу є такі мірку-
вання. Якщо на енергетичному ринку існують узви- 
чаєні «правила гри», будь-яка спроба влади їх змінити 
(застосування окремого управлінського рішення чи 
зовнішній вплив) наражатиметься на опір населення 
та/чи суб’єктів господарювання. Чим вищим буде ке-
рівний вплив (адміністративний тиск), тим актив- 
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нішим ставатиме опір об’єкта управління (догірна  
«гілка» на рис. 1). Якщо спочатку учасники енерге- 
тичного ринку лише лобіюватимуть збереження чин-
ної політики, то потім їхній супротив може призвести 
до ухиляння від сплати податків і зборів, припинення 
господарської діяльності, страйків та акцій громадян-
ської непокори тощо. І навпаки, невиконання 
суб’єктом управління своєї ролі незалежного арбітра, 
відсутність ринкового нагляду й контролю, єдиної  
технічної політики й системи технічного контролю 

(низхідна «гілка»), також здатні дестабілізувати енер-
гетичний ринок, урешті-решт порушивши його функ-
ціонування. 

Критичність впливу загрози оцінювали за відхи-
ленням фактичного нормованого значення складової 
інтегрального індексу енергетичної безпеки відносно 
її нормованих цільового й порогових значень (табл. 6). 
Це дозволяє узгодити запропонований авторами підхід 
із прийнятим під час оцінювання ризиків (National 
Risk Assessment) у державах-членах ЄС [18]. 

 

Таблиця 6 
Терміни значущості для сукупних негативних наслідків 

Термін значущості незначні неістотні помірні істотні катастрофічні

Відхилення нормованого 
значення інтегрального 
індексу (або його складо-
вої) перебуває в межах 

до  
0,5(Хц — Хoрt) 

від 0,5(Хц — Хopt) 
до Хopt 

від Хopt  до Хпор від Хпор  до Хкр понад Хкр 

Складено авторами. 
 

Виходячи з цього, наведені в табл. 5 нормовані 
значення дозволяють формалізувати оцінку сукупних 
наслідків впливу загрози, що можна визначити через 
її вплив на інтегральний індекс енергетичної безпеки 
або його складові як: 

— «незначні» (відповідає усередненій експертній 
оцінці від 0 до 1 бала), коли нормоване значення ін-
тегрального індексу енергетичної безпеки або його 
складової змінюється в межах від нуля до 1/2 різниці 
між цільовим та оптимальним (половина «гомеостати-
чного плато»); 

— «неістотні» (від 1 до 2 балів), якщо значення 
інтегрального індексу або його складової змінюється в 
межах «гомеостатичного плато» від 1/2 різниці між ці-
льовим та оптимальним до оптимального значення; 

— «помірні» (від 2 до 3 балів) — у межах від опти-
мального до порогового; 

— «істотні» (від 3 до 4 балів) — у межах від опти-
мального до критичного; 

— «катастрофічні» (від 4 до 5 балів), коли нормо-
ване значення інтегрального індексу або його складо-
вої виходить за межі верхнього (нижнього) критичних 
значень.  

Розрахувавши зміщення під впливом загрози  
фактичного нормованого значення інтегрального ін-
дексу енергетичної безпеки або його складової від- 
носно цільового й порогових значень, можна встано-
вити сукупні негативні наслідки, а отже значущість 
кожної загрози та її місце в рейтингу. 

Скориставшись таким підходом та залучивши  
експертів, оцінимо сукупні негативні наслідки реалі-
зації загроз, ідентифікованих у табл. 1 і 2, у визначе-
них вище термінах значущості та усереднимо одержані 
результати (табл. 7).  

 

Таблиця 7 
Усереднені оцінки сукупних негативних наслідків реалізації загроз енергетичній безпеці 

Загроза енергетичній безпеці 
Усереднена оцінка для складових  

інтегрального індексу енергетичної безпеки 
І II III IV V VI VII

Внутрішні загрози енергетичній безпеці

Непрофесіоналізм у виробленні політики 3,00 3,50 3,33 3,00 2,89 3,78 4,05

Втручання держави у функціонування ринків 3,00 3,20 3,22 3,22 2,22 3,22 3,58

Деградація енергетичних систем і мереж 3,50 3,80 4,00 3,89 3,33 3,89 3,37

Ресурсна й технологічна залежність 4,00 3,40 3,44 3,22 3,00 3,33 3,11

Висока енергомісткість економіки 2,90 3,20 3,78 4,11 3,11 3,00 3,16

Енергетична бідність 2,70 3,20 3,11 3,33 2,56 2,89 2,74

Негативний вплив енергетики на довкілля 2,44 2,22 2,56 2,56 3,67 2,89 2,78
Кліматичні зміни 2,20 2,44 2,44 2,44 3,11 2,33 2,00

Зміна структури споживання і постачання енер-
гетичних ресурсів 

2,90 2,89 2,89 3,00 2,78 3,11 2,67 

Недосконала конкуренція 3,10 3,60 3,89 3,11 2,89 3,00 3,42

Зовнішні загрози енергетичній безпеці

Військові дії 3,70 4,11 3,78 3,44 3,44 4,22 3,84

Терористичні акти 2,90 3,33 2,78 2,56 2,78 3,44 3,37

Кібератаки 3,20 3,44 3,22 2,78 3,00 3,56 3,84
Епідемії та пандемії 2,40 2,33 2,44 2,33 2,11 2,67 2,89

Вимивання професійних кадрів 3,20 3,00 3,22 3,33 3,11 3,78 4,21

Блокування інтеграційних процесів 2,70 3,00 2,89 2,67 2,78 3,33 3,32

Зовнішній вплив на вироблення політики 2,90 3,22 2,78 3,11 3,00 3,89 3,63

Блокування постачань 3,20 3,78 3,22 2,44 2,11 3,67 3,05

Складено авторами. 
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Усереднивши наведені в табл. 7 оцінки, встано-
вивши експертним шляхом імовірність реалізації кож-
ної із загроз енергетичній безпеці в термінах значу- 
щості, наведених у табл. 3, і скориставшись формулою 
(2), здійснимо ранжування загроз за загальною оцін-
кою сукупних негативних наслідків (табл. 8). 

Жодна з попередньо сформульованих загроз енер-
гетичній безпеці не отримала середньої арифметичної 
оцінки сукупних негативних наслідків чи загальної 
ймовірності, що виявилася б меншою, аніж 2,0. Тому 
загрози з реєстру не вилучалися. 

 
 

Таблиця 8 
Рейтинг загроз енергетичній безпеці України 

Загроза енергетичній безпеці 
Сукупні 
негативні 
наслідки 

Загальна 
ймовірність 

Ризик 

Внутрішні
1 Деградація енергетичних систем і мереж 3,68 3,90 14,4
2 Непрофесіоналізм у виробленні політики 3,36 4,00 13,5
3 Висока енергомісткість економіки 3,32 3,60 12,3
4 Ресурсна й технологічна залежність 3,36 3,90 12,1
5 Втручання держави у функціонування ринків 3,10 3,30 12,1
6 Енергетична бідність 2,93 3,70 10,8
7 Недосконала конкуренція 3,29 3,70 10,8
8 Негативний вплив енергетики на довкілля 2,73 2,78 8,2
9 Зміна структури споживання і постачання енергетичних ресурсів 2,89 3,00 8,0
10 Кліматичні зміни 2,43 2,33 5,7

Зовнішні
1 Кібератаки 3,29 3,30 13,5
2 Вимивання професійних кадрів 3,41 3,80 12,9
3 Військові дії 3,79 4,10 12,5
4 Зовнішній вплив на вироблення політики 3,22 3,50 11,3
5 Терористичні акти 3,02 3,00 9,4
6 Блокування постачань 3,07 3,10 9,2
7 Блокування інтеграційних процесів 2,95 2,80 8,3
8 Епідемії та пандемії 2,45 2,80 6,9

Складено авторами. 
 
Установлено, що за станом на 1 вересня 2021 р. 

найбільш значущими для України є такі загрози енер-
гетичній безпеці: деградація енергетичних систем і ме-
реж, непрофесіоналізм у виробленні політики, втру-
чання держави у функціонування ринків (внутрішні); 
кібератаки, вимивання професійних кадрів, військові 
дії (зовнішні). 

Максимальний розкид (контроверсійність) екс-
пертних оцінок сукупних негативних наслідків та/чи 
загальної ймовірності (стандартне відхилення >1,25) 
зафіксовано для таких загроз: енергетична бідність 
(внутрішня); військові дії (зовнішня). 

Описаний вище методологічний підхід дозволяє 
здійснювати й прогнозне оцінювання впливу на рівень 
енергетичної безпеки ухвалених чи запланованих  
владних рішень. 

Ступінь впливу встановлюють за сукупними не-
гативними наслідками реалізації загрози, які визнача-
ють за спричиненим владним рішенням зміщенням 
нормованого значення інтегрального індексу енерге-
тичної безпеки відносно його поточного (фактичного) 
значення.  

Як приклад, виконаємо таке прогнозування, оці-
нивши вплив проєкту владного рішення, що посилює 
втручання держави у функціонування енергетичних 
ринків (загроза 5 у групі внутрішніх загроз; див. 
табл. 8), тобто визначимо, наскільки під впливом  
такого рішення зміститься нормоване значення ін- 
тегрального індексу енергетичної безпеки відносно 
поточного (фактичного) ХІ = 0,341 (це та інші нормо-
вані значення наведені в першому рядку табл. 5). 

За усередненою експертною оцінкою, ухвалення 
проєкту рішення призведе до «істотних» сукупних не-
гативних наслідків (3,10 бала; див. рядок 5 у табл. 8). 
Такі наслідки відповідають зоні, розташованій у межах 

від порогового 
н
порX = 0,305 до критичного 

н
крX = 0,153 

значень інтегрального індексу (див. табл. 5). 
Усереднена оцінка в 3,10 балів відповідає нормо-

ваному значенню інтегрального індексу Хоц, яке має 

бути на 10% меншим, аніж 
н
порX , тобто Хоц = 0,305 — 

(0,305 — 0,153) · 10/100 = 0,290. Тому поточне (фак- 
тичне) нормоване значення ХІ = 0,341 зміститься на  
Сt = 0,341 — 0,290 = 0,051. Оскільки ситуація після 
ухвалення рішення погіршиться, ще більше відда- 
ливши нормоване значення інтегрального індексу від 
цільового Хц = 0,613, зміщення відбуватиметься ліво-
руч. 

Отже, ухвалення рішення, що посилює втручання 
держави у функціонування енергетичних ринків, зміс-
тить фактичне значення ХІ = 0,341 інтегрального ін- 
дексу енергетичної безпеки на Сt = 0,051 до Хоц = 0,290 
(рис. 2).  

Описаний вище підхід дозволить суб’єктові уп-
равління спрогнозувати вплив ухваленого владного рі-
шення (або його проєкту) на динаміку рівня енерге- 
тичної безпеки. У наведеному прикладі — інформува-
тиме суб’єкт управління, що пропоноване рішення 
призведе до погіршення рівня енергетичної безпеки 
держави. 
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Рис. 2. Зміщення фактичного нормованого значення інтегрального індексу  
енергетичної безпеки внаслідок втручання держави у функціонування ринків 

Складено авторами. 
 
Утім, оцінка впливу конкретної загрози на ін- 

тегральний індикатор енергетичної безпеки може бути 
достатньо суб’єктивною, оскільки залежить від квалі-
фікації експертів і предмету їхньої професійної уваги. 
Щоб зменшити суб’єктивність, оцінювання варто до-
повнювати оцінюванням впливу кожної загрози на до-
сягнення кожної «вихідної» цілі, наприклад, за скла-
довими визначення рівня енергетичної безпеки (див. 
табл. 5). 

Реалізація кожної із загроз впливатиме на скла-
дові інтегрального індексу енергетичної безпеки по-
різному через відмінність впливу на складові інтегра-
льного індексу (чи окремі індикатори) та спричинення 
відмінних наслідків (див., наприклад, рядок 2 у табл. 7 
для аналізованої загрози). Такий підхід додатково сти-
мулюватиме експертів врахувати більше аспектів під 
час оцінювання. 

З огляду на це, виникає потреба у формалізації 
закономірностей впливу загроз та їх внесенні у перелік 
індикаторів для оцінювання рівня енергетичної без-
пеки. Проте це потребує виявлення закономірностей 
зв’язку між «загрозою» та «енергетичною безпекою», 
формалізації функції впливу, пошуку надійної і до- 
ступної для широкого загалу бази даних, що дозволить 
застосувати кількісні методи аналізу. 

Зазначимо, що переведення «загроз» в «індика-
тори» має стати однією із основних задач удоскона-
лення методології визначення рівня енергетичної без-
пеки та здійснюватися на постійній основі, врахову-
ючи соціально-економічний і технологічний розвиток 
об’єкта дослідження. 

Висновки.  
1. Розроблено базовану на системному підході 

методику оцінювання впливу загроз на рівень енерге-
тичної безпеки. Оцінювання охоплює: ідентифіку-
вання загроз, що полягає в їхньому виявлянні, реєст-
руванні та описі за загальною формулою: «чинник 
впливу» через існування «уразливості» здатний спри-
чинити «наслідки»; аналізування загроз, тобто вста- 
новлення уразливості об’єкта управління й можливих 
наслідків впливу реалізації загрози з урахуванням на- 
явності чи відсутності дій суб’єкта управління, спря- 

мованих на її нейтралізацію; власне, оцінювання за-
гроз із реєстру ідентифікованих, що полягає в уста- 
новленні сумарного ризику їхньої реалізації шляхом 
поєднання сукупних негативних наслідків реалізації, 
спричинених загальною уразливістю об’єкта управ-
ління, з відповідними ймовірностями. Сукупні нега- 
тивні наслідки загроз оцінювали через їхній вплив на 
змінення 48 індикаторів енергетичної безпеки, об’єд-
наних у сім груп з урахуванням цілей, визначених 
Стратегією енергетичної безпеки України (складових 
інтегрального індексу енергетичної безпеки). Критич-
ність кожної загрози оцінювали за відхиленнями фак-
тичних нормованих значень складових інтегрального 
індексу енергетичної безпеки відносно їхніх цільових, 
оптимальних і порогових значень. Оцінювання загаль-
них імовірностей загроз визначали в термінах значу-
щості, що застосовують для оцінювання ризиків 
(National Risk Assessment) у державах-членах ЄС. 

2. Здійснено оцінку внутрішніх і зовнішніх енер-
гетичних загроз за розробленою методикою. Установ-
лено, що найбільш значущими для України, за станом 
на 1 вересня 2021 р., є такі загрози енергетичній без-
пеці: деградація енергетичних систем і мереж, непро-
фесіоналізм у виробленні політики, втручання дер-
жави у функціонування ринків (внутрішні); кібер-
атаки, вимивання професійних кадрів, військові дії 
(зовнішні).  

3. Систематичне оцінювання загроз енергетичній 
безпеці дасть змогу суб’єктам управління: краще розу-
міти явища, тенденції і чинники, що здатні унемож-
ливити чи ускладнити реалізацію національних інте-
ресів України в енергетичній сфері; розробляти за-
ходи, спрямовані на забезпечення національної без-
пеки та/чи нейтралізації загроз; вибирати владні рі-
шення, найкращі з точки зору гарантування енерге- 
тичної безпеки; вибирати варіанти розвитку держави з 
урахуванням гарантування енергетичної безпеки. 

4. Розроблену методику можна також застосову-
вати для прогнозування впливу на рівень енергетичної 
безпеки ухвалених чи запланованих владних рішень. 
Однак це потребуватиме виявлення закономірностей 
зв’язку між «загрозою» та «енергетичною безпекою», 
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формалізації функції впливу, пошуку надійної й до- 
ступної для широкого загалу бази даних, що дозволить 
застосувати кількісні методи аналізу. 
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СВІТОВІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ВОДНЕВОЇ ЕНЕРГЕТИКИ 
 
Вступ. Перехід до екологічно чистої енергетики — 

це магістральний напрям України, який визначатиме 
головні тренди розвитку економіки протягом наступ-
них 30 років. Європа переходить до декарбонізованої 
енергетичної системи. Усі країни-члени ЄС підписали 
та ратифікували Паризьку угоду про зміни клімату, яка 
була розроблена у зв’язку з глобальним підвищенням 
температури у цьому столітті на 2ºС від рівня доіндуст-
ріального періоду, з метою обмеження зростання тем-
ператури до 1,5ºС. Перехід до нової енергетичної мо-
делі змінює уявлення щодо виробництва, поставки, 
зберігання та споживання енергії. 

Метою ЄС є скорочення викидів вуглеводу на 80-
95% до 2050 р. у порівнянні із 1990 р. Це означає 
майже повну декарбонізацію виробництва електро- 
енергії та збільшення рівня використання відновлю- 
вальних джерел енергії. Країни, які підписали Па- 
ризьку угоду про зміну клімату у 2015 р., погодилися 
докласти більше зусиль щодо скорочення викидів у 
повітря. У 2018 р. Міжурядова комісія із зміни клімату 
визначила необхідність зменшення антропогенних ви-
кидів CO2, які повинні досягти нуля у 2050 р. Це 
пов’язано із зупиненням глобального підвищення  
температури, щоб величина підвищення була не вище 
1,5ºС.  

Зниження витрат на відновлювані джерела енергії 
є поштовхом, що стимулює зростання потенціалу  
водню у світі. Низка країн і регіонів зараз мають ам-
бітні цілі щодо видобування електроенергії з низько-
вуглеводних джерел. Так, Південна Австралія націлена 
на створення енергетичної системи на 100% з низько 
вуглеводних джерел до 2025 р., Швеція — до 2040 р., 
Каліфорнія — до 2045 р. та Данія — до 2050 р. Особливе 
значення має перехід економік країн на альтернативні 
види енергії, зокрема водневу енергетику. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Існування 
водню як хімічної речовини в природі з молекулярною 
формулою Н2 є недоступним, і він часто є у вигляді 
сполук, так званих гідридів, з негативним або аніон-
ним характером, позначається (H-). Безпосереднє ви-

робництво водню в промисловості відбувається за ра-
хунок парової конверсії вуглеводів. Крім цього, до ін-
ших технологій відносяться, наприклад, електроліз та 
термоліз [3-5]. Водень існує в надлишку і є джерелом 
найбільш доступної відновлюваної енергії. Крім того, 
від спалювання водню утворюється лише водяна пара. 
Таким чином, він вважається найчистішим джерелом 
енергії [6]. Водень також визначено підходящим рі-
шенням екологічних проблем, якщо він виробляється 
з поновлюваних ресурсів. Перевагами водню є нульові 
викиди парникових газів, якщо він виробляється з ви-
користанням відновлюваної енергії, та висока щіль-
ність енергії між 120 МДж/кг (Lower Heating Value, 
LHV) і 142 МДж/кг (Higher Heating Value, HHV) [7; 8]. 
Можливість використання водню потребує оцінки, 
наприклад, можливостей зберігання, універсальності 
енергії, транспортування та впливу на навколишнє се-
редовище. Виробництво водню з біопаливних ресур- 
сів вважається одним з найперспективніших методів  
завдяки високому вмісту органічних речовин та їх до-
ступності. Поживні речовини, що зберігаються у хар-
чових відходах, знаходяться у вигляді макромолекул, 
які потребують гідролізу в мікромолекули, перш ніж їх 
можна буде використовувати як мікроорганізм для 
отримання біопалива. Тому процес гідролізу харчових 
відходів розглядається як обмежувальний крок для ви-
робництва біопалива [9-11]. Науковці розробили нові 
методи твердотільного та темнового бродіння на ос-
нові харчових відходів. Їх модель комбінованого біо- 
процесу дозволяє ефективно прискорити швидкість  
гідролізу, підвищити якість використання сировини та 
модифікувати вихідний біогаз. Це вважають перспек-
тивним методом отримання біогазу. Крім того, також 
було оцінено техніко-економічне обґрунтування за-
пропонованого біопроцесу [10], щоб побачити ефект 
економічного впливу на технології виробництва вод-
ню. Виробничі витрати на водень потрібно зменшити, 
щоб він міг стати загальним джерелом енергії. Отже, 
сучасні та майбутні енергетичні системи повинні бути 
економічно ефективними, практичними, надійними 
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та мати низький вплив на навколишнє середовище 
[12]. 

Незважаючи на значну увагу науковців, проблема 
формування умов інноваційно-орієнтованого розвит-
ку водневої енергетики в Україні потребує більш ре- 
тельного вивчення.  

Мета статті — аналіз світових трендів та їх вплив 
на збільшення частки водневої енергетики . 

Результати дослідження. Слід зазначити, що во-
день та енергія мають довгу спільну історію. Перші де-
монстрації електролізу води і паливних елементів за-
хопили уяву інженерів у 1800-х роках. Для палива ви-
користовувався водень у перших двигунах внутріш-
нього згоряння ще 200 років тому. 

Водень забезпечував підняття повітряних куль  
і дирижаблів у XVIII-XIX ст. Водень був невід’ємною 
частиною енергетичної системи промисловості з сере-
дини ХХ ст. [13]. 

Постачання водню промисловим споживачам за-
раз є великим бізнесом у всьому світі. Попит на водень 
зріс більш ніж утричі з 1975 р. та продовжує зростати. 
Потреба у водню у чистому вигляді становить близько 
70 млн т/рік (MtH2/рік). Цей водень майже повністю 
виробляється із світового природного газу та вугілля. 

Водень легкий та простий у збереженні, енерго-
ємний і при споживанні не відбувається прямих вики-
дів забруднюючих речовин або парникових газів. Але 
для того, щоб водень став головним пріоритетним на-
прямом при переході до нової енергетичної системи, 
його потрібно впроваджувати в такі галузі як транс-
порт, будівництво та виробництво електроенергії. 

Зростаючий інтерес до використання водню обу-
мовлений наступним: 1) водень можна використову-
вати без прямих викидів та забруднення повітря;  
2) його можна виготовити із низьковуглецевих джерел 
енергії.  

Водень може сприяти стійкому, сталому енерге-
тичному розвитку у майбутньому. Це може відбуватися 
двома шляхами: 

1. Існуючі промислові підприємства можуть ви-
користовувати водень, вироблений альтернативними 
методами з інших джерел енергії. 

2. Водень можна використовувати в широкому 
спектрі інших галузей. Наприклад, у транспорті, опа-
ленні, виробництві сталі та електроенергії. Водень  
можна використовувати як у чистому вигляді, так і пе-
ретворити на паливо на основі водню, у т.ч синтетич-
ний метан, синтетичне рідке паливо, аміак та метанол.  

Водень — універсальний енергоносій, який може 
допомогти у вирішенні глобальних економічних про-
блем, він може вироблятися майже з усіх енергетичних 
ресурсів, хоча зараз використання водню в нафтопере-
робці та хімічному виробництві переважно покрива-
ється воднем із природного газу та вугілля. 

Чистий водень, що виробляється з відновлюваних 
джерел, ядерного палива або вугілля може допомогти 
декарбонізувати цілий ряд секторів, включаючи транс-
порт та деякі види промисловості, зокрема вироб- 
ництво добрива, сталі, в яких важко зменшити викиди 
у повітря. 

Водень також може допомогти поліпшити якість 
повітря в містах та покращити енергетичну безпеку. 

Слід зазначити, що у 2019 р. відбувається зрос-
тання попиту на водневі технології, що привернуло 
увагу політичних лідерів країн світу. 

У 2019 р. ринок електромобілів з паливними еле-
ментами збільшився майже вдвічі завдяки надзвичай-
ному розширенню виробництв їх в Китаї, Японії та 
Кореї. Однак існуючі низьковуглеводні виробничі по-
тужності і досі не відповідають новим стандартам. По-
трібно зробити додаткові кроки для зменшення ви-
трат — замінити високовуглеводний на низьковугле- 
водний водень у галузях економіки; розширити вико-
ристання водню в нових сферах [14]. 

Доктором Фатіхом Біролом, виконавчим дирек-
тором МЕА, разом з паном Хіросіге Секо, міністром 
економіки, торгівлі та промисловості Японії, з нагоди 
зустрічі міністрів енергетики та навколишнього сере-
довища G20 у Каруїдзаві (Японії), була написана до-
повідь «Майбутнє водню: використання сучасних  
можливостей», в якій відзначено, що чистий водень у 
майбутньому отримує сильну підтримку урядів та ком-
паній у всьому світі, а кількість проєктів щодо роз- 
витку водневої енергетики швидко розшириться. 

Водень може допомогти замінити різні види кри-
тичної енергії, допомогти у збереженні продукції від-
новлюваних джерел енергії, таких як сонячні батареї 
та вітер. 

Водень може сприяти декарбонізації цілого ряду 
секторів, включаючи транспортування, виробництво 
хімікатів та сталі, в яких важко скоротити викиди у 
повітря. Перехід до водневої енергетики може допо-
могти поліпшити якість повітря та зміцнити енерге- 
тичну безпеку.  

Водень можна виробляти із різних видів палива, 
а саме: з відновлюваних джерел, ядерної енергії, при-
родного газу, вугілля та нафти. Водень можна транс-
портувати у вигляді газу трубопроводами або у рідкій 
формі на кораблях подібно до скрапленого природ-
ного газу (СПГ). Водень може бути перетворений на 
електроенергію та метан для забезпечення будівництва 
та харчової промисловості, а також використовуватися 
як паливо для автомобілів, вантажівок, кораблів та лі-
таків.  

Сьогодні до виробництва водню привернута увага 
урядів країн світу, які імпортують та експортують  
енергію, а також промислових галузей, що використо-
вують відновлювані джерела енергії, автовиробників, 
нафтогазових компаній [16].  

На основі аналізу світового попиту МЕА (Міжна-
родне енергетичне агентство) розробило рекомендації, 
які допоможуть урядам, компаніям та іншим зацікав-
леним сторонам розширити застосування водневих 
проєктів у всьому світі. В рекомендаціях визначені 
сфери, в яких доцільно зосередити зусилля для зрос-
тання світового виробництва чистого водню в най- 
ближчі роки, а саме: розширення використання водню 
у транспорті — в легкових автомобілях, вантажівках та 
автобусах, які курсують на ключових маршрутах.  

Слід зазначити, що існують великі проблеми 
щодо розповсюдження водневої енергетики, оскільки 
виробництво водню з енергії з низьким вмістом вуг-
лецю коштує достатньо дорого, розвиток водневої ін-
фраструктури відбувається повільно, що стримує ши-
роке впровадження водню; деякі нормативні акти на-
разі обмежують розвиток чистої водневої промисло- 
вості.  

Сьогодні водень уже використовується в промис-
лових масштабах, але він майже повністю виробля-
ється з природного газу та вугілля. При його викори-
станні у хімічній та нафтопереробній промисловості 
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здійснюється викид у повітря 830 млн т CO2 на рік. Це 
еквівалент річних викидів вуглеводу у Великобританії 
та Індонезії разом узятих. 

У світовому балансі воднева енергетика складає 
16,3% (див. рисунок). 

Скорочення викидів від існуючого виробництва 
водню є проблемою, для вирішення якої необхідно 
збільшити масштаби виробництва чистого водню у 

всьому світі. Одним із підходів є збирання, зберігання 
та використання СО2 від виробництва водню з вугілля. 
В даний час у всьому світі існує декілька промислових 
підприємств, що використовують дану технологію,  
і ще багато в стадії розробки. Цих підприємств недо-
статньо для переведення економік на суто водневу  
енергетику. 

 

 
 

Рисунок. Світовий енергетичний баланс [40] 
 
Інший підхід полягає у забезпеченні промисло- 

вості запасами водню за рахунок чистої електроенергії. 
За останні два десятиліття виникло понад 200 проєктів 
з перетворення електроенергії та води у водень для 
зменшення викидів від транспорту, для створення 
єдиної інтегрованої енергетичної системи відновлюва-
них джерел з іншими. Розширення використання  
чистого водню в інших секторах — таких як легкові 
автомобілі, вантажівки, виробництво металоконструк-
цій та опалювальні будівлі — є ще однією важливою 
проблемою. В даний час по всьому світу на дорогах 
існує близько 11 200 автомобілів з водневим двигуном. 
Більшість урядів країн вимагають, щоб ця цифра різко 
зросла до 2,5 млн до 2030 р. Але керівники урядів по-
винні переконатися, що ринкові умови будуть адапто-
вані для досягнення таких амбітних цілей. Сучасні ус-
піхи виробництва та використання сонячних, фото- 
електричних, вітрових, акумуляторних та електричних 
засобів показали, що інноваційні політики та техноло-
гії мають великий потенціал щодо створення світової 
системи виробництва чистої енергії. Слід зазначити, 
що МЕА ідеально підходить щодо створення фунда- 
менту для глобальних рекомендаційних програм фор-
мування політики щодо водню.  

Для цього МЕА аналізує енергетичний ринок та 
надає рекомендації щодо технологій, політики на  
енергетичному ринку [20].  

МЕА організовує діалог з урядами та іншими за-
цікавленими сторонами з метою максимального вико-
ристання потенціалу водню.  

До переваг впровадження водню в економічні си-
стеми можна віднести такі: 

1. Водень може допомогти у вирішенні широкого 
спектру проблем при декарбонізації економік. Його за- 

стосування сприяє декарбонізації у широкому спектрі 
галузей, включаючи транспортування на далекі від- 
стані, виробництво хімікатів, сталі. Це також може до-
помогти покращити якість повітря та посилити енер-
гетичну безпеку. Незважаючи на дуже амбітні міжна-
родні кліматичні цілі, викиди у повітря CO2 досягли 
рекордно високого рівня у 2018 р. Забруднення зов- 
нішнього повітря також залишається актуальною про-
блемою, і щорічно близько 3 мільйонів людей перед-
часно помирають від цього. 

2. Водень універсальний. Існуючі у світі технології 
дозволяють виробляти водень, зберігати, переміщати 
та використовувати. Його можна транспортувати як 
газ трубопроводами або у рідкому вигляді суднами, по-
дібно до скрапленого природного газу (СПГ).  

3. Водень може посилити роль відновлюваних дже-
рел енергії. Водень є одним із стратегічних напрямів 
накопичення енергії із відновлюваних джерел енергії. 
Це дає можливість зберігання електроенергії протягом 
декількох днів, тижнів або навіть місяців. Виникає  
можливість транспортування енергії із відновлюваних 
джерел на великі відстані — з регіонів з великими со-
нячними та вітровими ресурсами, таких як Австралія 
чи Латинська Америка, до енергоємних міст за тисячі 
кілометрів. 

Успіхи у застосуванні сонячних, фотоелектрич-
них, вітрових, акумуляторних та електричних транс- 
портних засобів створюють передумови щодо побу-
дови світової промисловості чистої енергії. 

Уряди більшості країн світу підтримують можли-
вості щодо імпорту та експорту енергії, а також поста-
чання відновлюваної електроенергії до електроенерге-
тичних та газових підприємств, автовиробників, наф-
тогазових компаній. Інвестиції у водень можуть спри- 
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яти розвитку нового технологічного та промислового 
потенціалу в економіках світу, створенню кваліфіко-
ваних робочих місць. 

4. Водень можна використовувати майже в усіх  
секторах економіки. Сьогодні водень використовується 
переважно в нафтопереробці та для виробництва доб-
рива. Його використання майже повністю відсутнє у 
транспорті, будівництві та виробництві електроенергії. 

Розповсюдженню використання водню є певні 
перепони: 

1. Виробництво водню з низьковуглецевої енергії 
зараз дорого коштує. Аналіз МЕА виявляє, що вартість 
виробництва водню з відновлюваної електроенергії 
може знизитися на 30% до 2030 р. унаслідок зниження 
витрат на відновлювані джерела енергії та збільшення 
обсягу водневого виробництва [21]. 

Промислові підприємства та підприємства, що 
виробляють водень з води, можуть отримати великий 
прибуток від масового виробництва. 

2. Розвиток водневої інфраструктури відбувається 
повільно. Ціни на водень для споживачів сильно зале-
жать від кількості заправних станцій, як часто вони 
використовуються і скільки водню доставляється що-
денно. Для вирішення цього питання необхідно здій-
снювати планування та координацію дій державних 
органів та місцевого самоврядування, промисловості 
та інвесторів. 

3. Сьогодні водень майже повністю виробляється з 
природного газу та вугілля. 

4. Існуючі у країнах нормативні акти обмежують 
розвиток галузі чистого водню. Уряд та промисловість 
повинні об’єднатися, щоб змінити існуючі нормативні 
акти для усунення бар'єрів щодо інвестицій.  

До ключових рекомендацій МЕА щодо збіль-
шення частки водню в економіці відносяться такі: 

1. Посилити роль водню в довгострокових енерге-
тичних стратегіях. До ключових галузей, в яких до- 
цільно використовувати водень відносяться нафтопе-
реробна промисловість, хімічна промисловість, ви- 
робництво сталі, вантажні перевезення, будівництво та 
виробництво і зберігання електроенергії. 

2. Стимулювати комерційний попит на чистий во-
день. Чисті водневі технології є доступні, але витрати 
на виробництво залишаються великими. Необхідно 
надавати пільги та інвестувати у систему постачальни-
ків, дистриб'юторів та користувачів у виробництві  
чистого водню. Розширювати ланцюжки поставок. Ін-
вестиції у вуглецеву промисловість сприятимуть ско-
роченню витрат за рахунок низьковуглеводної елект-
роенергії та накопичування, зберігання та транспорту-
вання чистого водню. 

3. Зменшення інвестиційних ризиків. Цільові по-
зики, гарантії та інші інструменти можуть допомогти 
активізувати інвестування у водневу енергетику. 

4. Підтримка НДДКР для зменшення витрат. 
НДДКР має вирішальне значення для зниження ви-
трат та підвищення продуктивності водню, зокрема 
виробництва водню з води. При цьому використання 
державних пільг та гарантій має велике значення для 
залучення інвестицій. 

5. Скасування непотрібних регуляторних бар'єрів 
та гармонізація стандартів. Розробники проєктів  
зіткнулися з перешкодами, де правила та вимоги щодо 
дозволів неясні, непридатні, або несумісні між секто-
рами та країнами. Обмін знаннями та гармонізація 

стандартів є одним з головних напрямів у переході до 
нової чистої енергетичної системи.  

6. Скоординувати міжнародну співпрацю. Необ- 
хідно активізувати міжнародне співробітництво щодо 
стандартів, обміну передовим досвідом та створен- 
ня інфраструктури. Необхідно контролювати вироб- 
ництво та використання водню та відстежувати ре-
зультати щодо досягнення довгострокових цілей. 

7. Використовувати існуючі можливості для по- 
дальшого збільшення виробництва чистого водню. Необ-
хідно скористатися усіма існуючими промисловими 
точками, щоб перетворити їх на хаби для виробництва 
чистого водню. Використовувати існуючу газову ін-
фраструктуру, щоб стимулювати створення нових за-
пасів чистого водню, підтримувати транспортні кори-
дори, щоб збільшити кількість автомобілів з палив-
ними елементами з водню. Створити перші морські 
шляхи, щоб почати міжнародну торгівлю воднем.  
Кількість країн, які встановлюють амбітні цілі щодо 
скорочення викидів парникових газів продовжує  
зростати, а разом із цим і кількість секторів, які роз- 
глядають можливість використання чистого водню. 
Оскільки водень можна зберігати або використовувати 
в різних секторах, його використання стає магістраль-
ним напрямом у світі. Якщо виробництво відновлюва-
них джерел енергії стане досить дешевим і розпов- 
сюдженим, це може бути використане не тільки для 
забезпечення низьковуглецевої електроенергії, але і 
для створення низьковуглеводного водню, який може 
витісняти вугільне паливо в транспорті, опаленні. 

Слід зазначити вирішальну роль урядів країн 
світу у впровадженні водородної енергетики. Ризик 
того, що сьогоднішній інтерес до водню перетвориться 
на розчарування цілком реальний. Уряди країн світу 
відіграють головну роль у тому, щоб уникнути цього 
результату та допомогти водню реалізувати свій по- 
тенціал.  

Більше 60% водню, що використовується сьо- 
годні на нафтопереробних заводах виробляється з ви-
користанням природного газу. Нафтопереробні заводи 
використовують водень для зниження вмісту сірки в 
дизельному паливі. Попит НПЗ на водень збільшився 
в міру зростання попиту на дизельне паливо всередині 
країни та на міжнародному рівні, а також у зв'язку з 
посиленням норм щодо вмісту сірки. 

Існує дві форми виробництва водню: спеціальне 
виробництво водню з використанням парових рефор-
маторів метану та виробництво водню як побічний 
продукт інших хімічних процесів. Природний газ ви-
користовується майже виключно як вихідна сировина 
для спеціального виробництва водню в установках 
SMR у Сполучених Штатах. Нафтопереробні заводи, 
промислові виробники газу та інші виробники хіміка-
тів використовують ту саму технологію SMR, яка на 
90% ефективна у виробництві водню. 

Побічний продукт, водень, можна отримати на 
хімічному заводі або іншому підприємстві, для якого 
водень не є основним продуктом. У хімічній промис-
ловості виробляється водень як побічний продукт ви-
робництва хлору, а нафтохімічні підприємства виділя-
ють водень як побічний продукт виробництва олефі-
нів. На нафтопереробних заводах також виробляється 
деяка кількість побічних продуктів водню в результаті 
каталітичного перетворення нафти на більш високо-
цінні продукти, але це постачання задовольняє лише 
частку їхніх потреб у водні. 
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Водневі паливні елементи виробляють електрику 
шляхом поєднання атомів водню та кисню. Водень  
реагує з киснем через електрохімічну комірку, подібну 
до батареї для виробництва електрики, води та неве-
ликої кількості тепла. Існує багато різних типів па- 
ливних елементів для широкого спектру застосувань. 
Невеликі паливні елементи можуть живити портативні 
комп’ютери і навіть мобільні телефони, а також війсь-
кові програми. Великі паливні елементи можуть пода-
вати електроенергію для резервного або аварійного 
живлення в будівлях та подавати електроенергію в  
місцях, які не підключені до електромереж. 

Інтерес до водню як транспортного палива ба- 
зується на його потенціалі для внутрішнього вироб- 
ництва та використанні для електромобілів з нульовим 
викидом. Використання водню в транспортних засо-
бах є основним напрямком досліджень та розробок па-
ливних елементів. У Сполучених Штатах кілька ви- 
робників транспортних засобів почали виробляти  
електромобілі з водневими паливними елементами в 
окремих регіонах, таких як Південна та Північна Ка-
ліфорнія, де є доступ до станцій заправлення з воднем.  

Більшість транспортних засобів на водневому па-
ливі — це автомобілі та транзитні автобуси, які мають 
електродвигун, що працює від водневого паливного 
елемента. Деякі з цих автомобілів спалюють безпосе-
редньо водень. Висока вартість паливних елементів та 
обмежена доступність до водневих автостанцій не да-
ють можливості щодо зростання транспортних засобів 
на водневому паливі. 

Водень можна виробляти з різних джерел, вклю-
чаючи воду, біомасу, і використовувати як джерело 
енергії або палива. Водень має найвищий вміст енергії 
серед будь-якого звичайного палива. 

Для виробництва водню (відокремлюючи його від 
інших елементів у молекулах) потрібно більше енергії, 
ніж витрачає водень, коли він перетворюється на ко-
рисну енергію. Однак водень корисний як джерело 
енергії/паливо, оскільки має високий вміст енергії на 
одиницю ваги, тому його використовують як ракетне 
паливо та у паливних елементах для виробництва  
електрики на деяких космічних кораблях. Водень зараз 
не має широкого використання як паливо, але він має 
потенціал для більшого використання в майбутньому. 

Екологічні тренди розвитку цивілізації, перехід до 
філософії промисловості 4.0 та технологічний прорив 
у цифрових технологіях та їх апаратному забезпеченні 
зумовили активне впровадження екологоефективних 
технологій генерації електричної енергії.  

Сьогодні сектор електроенергетики та транс- 
портний сектор України задовольняють свої енерге- 
тичні потреби переважно за допомогою традиційних 
видів палива — вугілля, газ, нафта та нафтопродукти — 
значна частина яких імпортується. Один з найбільш 
перспективних способів диверсифікації джерел вироб-
ництва носія енергії — це збільшення частки носіїв 
енергії, отриманих за допомогою використання від- 
новлюваних джерел у структурі паливно-енергетич-
ного балансу країни. Україна у своєму розвитку по- 
кладається на практики країн Європи, приймаючи до 
уваги угоду про асоціацію з ЄС, міжнародні угоди, зо-
крема, у енергетичному секторі. Енергетична стратегія 
України до 2035 р. передбачає збільшення частки «зе-
леної» енергії до 25% в енергетичному балансі країни, 
зменшення залежності енергетичного сектору України 

від імпорту на до 33% у 2035 р., а також повна ін- 
теграція з енергетичною системою ЄС. Цільовий по-
казник відновлюваних джерел енергії у Національному 
плані дій у сфері відновлюваних джерел енергії знахо-
диться на рівні 11% від кінцевого споживання енергії. 

Технології генерації електричної енергії з віднов-
лювальних джерел також мають певні ризики та ви-
клики, що зумовлюють обмеження у їх використанні. 
Так, сонячна енергетика має надмірну залежність від 
погодних умов, сезонних та добових змін, що є ваго-
мим чинником — обмеженням щодо надійності енер-
гогенерації. 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 за-
лежність від погодних умов, що формує обмеження на 
райони її використання. Генерація електричної енергії 
з біопалива містить високу технологічну складність об-
ладнання, що реалізовує технологічний процес, який 
породжує різноманітність систем генерації та невисоку 
їх уніфікацію на відміну від класичних технологій ге-
нерації електричної енергії на теплових та атомних 
електростанціях. Зміни у структурі енергогенерації та-
кож викликають соціальні зрушення. Це необхідність 
забезпечення новими робочими місцями внаслідок 
формування нових галузей, заміщення економічних 
процесів із забезпечення класичної генерації елект- 
ричної енергії, формування свідомого відношення та 
розуміння у суспільстві доцільності змін тощо. Однак 
миттєві зрушення в енергобалансі держави техноло- 
гічно не є можливими. За даними Держкомстату Ук-
раїни [23], основними джерелами генерації електрич-
ної енергії у 2018 р. є: атомна енергетика, вугілля та 
торф, природній газ та, меншою мірою, біопаливо та 
відходи. Стрімкий розвиток відновлювальної енерге-
тики 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 р., якою передбачено 25% від-
новлювальної енергетики в загальному первинному 
постачанні енергії до 2035 р. Необхідно звернути 
увагу, що показники генерації відновлювальних дже-
рел електричної енергії, як правило, розглядаються ра-
зом із виробництвом гідроелектростанцій та біопа-
лива.  

Зважаючи на структуру енергобалансу об’єднаної 
енергосистеми України, екологічні ризики та пер- 
спективи розвитку вугільної галузі, воднева енергетика 
є перспективним балансозабезпечуючим фактором 
стабілізації енергосистеми. 

Об’єднана енергетична система України — це 
складний комплекс електростанцій, електричних та 
теплових мереж. Всі елементи енергетичної системи 
узгоджені єдиним режимом роботи, що зумовлено не-
обхідністю узгодження виробництва, передачі та роз-
поділу енергії. Найбільш зручним та ефективним ви-
дом енергії для транспортування є електрична енергія. 
Переваги її товарного життєвого циклу: виробництва, 
передачі, розподілу та утилізації зумовлює її доміну-
вання у промисловому та побутовому секторах.  

Однак в Україні спостерігається і тенденція  
зростання енергоспоживання на основі відновлюваних 
джерел у 2017-2018 рр. У 2018 р. склало 93165 тис. т н. е. 
(табл. 1). 
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Таблиця 1  
Енергоспоживання на основі відновлюваних джерел за 2007-2018 рр. 

№  
з/п   

Оди-
ниця 
виміру 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 20172 20183

1 Загальне по- 
стачання пер-
винної енергії 

тис. т 
н.е. 139330 134562 114420 132308 126438 122488 115940 105683 90090 94383 89462 93165

із нього

2 Гідроенерге-
тика 

тис. т 
н.е. 872 990 1026 1131 941 901 1187 729 464 660 769 897

3 у % до під- 
сумку % 0,6 0,7 0,9 0,9 0,7 0,7 1,0 0,7 0,5 0,7 0,9 1,0

4 Енергія біопа-
лива та від-
ходи 

тис. т 
н.е. 1508 1610 1433 1476 1563 1522 1875 1934 2102 2832 2989 3195

5 у % до під- 
сумку % 1,1 1,2 1,3 1,1 1,2 1,2 1,6 1,8 2,3 3,0 3,3 3,4

6 Вітрова та со-
нячна енергія 

тис. т 
н.е. 4 4 4 4 10 53 104 134 134 124 149 197

7  у % до під- 
сумку % 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2

Усього енергія від відновлювальних джерел

8 Загальне по- 
стачання  
енергії від від-
новлювальних 
джерел 

тис. т 
н.е. 2384 2604 2463 2611 2514 2476 3166 2797 2700 3616 3907 4289

9 Частка поста-
чання енергії 
від відновлю-
вальних  
джерел % 1,7% 1,9 2,2 2,0 2,0 2,0 2,7 2,6 3,0 3,8 4,4 4,6

 
Енергомісткість промисловості має стабільну  

тенденцію та склало у 2020 р. 0,148 т н.е./тис. міжна-
родних доларів. Виникає потреба активізації дій уряду 
та бізнесу щодо розвитку водневої енергетики. 

Використання водню як проміжного енергоносія 
для забезпечення збалансованого використання від- 
новлюваних джерел енергії (вітрової та сонячної елект-
роенергії) на всіх етапах може орієнтуватися на відпо-
відні обсяги генерації.  

Потенційно можливий обсяг виробництва «зеле-
ного» водню в Україні розраховано Інститутом джерел 
відновлювальної енергії НАН України за результатами 
проведених наукових досліджень потенціалу генерації 
електроенергії вітро- та фотоелектричними станціями. 
Для розрахунку потенційно можливого обсягу вироб-
ництва «зеленого» водню за допомогою електролізу 
передбачено питоме споживання електроенергії  
4,5 кВт·год/нм3 або 50,6 кВт·год на 1 кг водню (табл. 2). 

 
Таблиця 2 

Орієнтовний прогноз виробництва «зеленої» електроенергії та водню 

 2025 2030 2035 

Енергетична  
стратегія 

млрд кВт·год 
 

Н2 (млрд нм
3) 

12
 

0,6 

18
 

0,9 

25 
 

12 

Дані ІВЕ млрд кВт·год 
 

Н2 (млрд нм
3) 

21,6
 

1,1 

35,5
 

1,8 

52,6 
 

2,6 

 
Зазначені обсяги «зеленого» водню можуть засто-

совуватися в енергетичній системі в якості акумулю- 
ючого енергоносія. Решта водню, отриманого в тому 
числі з відновлюваних джерел, може спрямовуватися 
для інших потреб. 

Оскільки головною перепоною для масштабного 
впровадження ВЕС та СЕС є перемінливий характер 
їхньої генерації, то на регулювання енергобалансу 
вони можуть спрямувати частину своєї потужності. 
Якщо балансування здійснюється шляхом акумулю-
вання та повторного використання частини енергії, то 

з урахуванням ККД процесу «електроенергія-електро-
ліз-паливний елемент електроенергія» на рівні 40% та 
потреби спрямувати на балансування 10-15% перемін-
ної енергії, пропорція генерації в мережу та потреб ба-
лансування має становити 3:1 (експертні дані).  

Аналіз виробничої бази України здійснено шля-
хом використання даних, які стосуються різних  
аспектів водневих технологій, а саме: отримання вод-
ню, застосування водню, а також можливості його  
транспортування та приклади практичного застосу-
вання водневих установок. В Україні цирконієво- 
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керамічна паливна комірка на полегшеному метале-
вому носії для енергетичних систем безпілотних лі- 
тальних апаратів розроблялась низкою інститутів  
НАН України (Інститутом проблем матеріалознавства  
ім. І. М. Францевича, Інститутом загальної та неорга-
нічної хімії ім. В. І. Вернадського, Інститутом біоколо- 
їдної хімії, Фізико-механічним інститутом ім. І. В. Кар-
пенка, Інститутом фізичної хімії ім. М. В. Писаржевсь-
кого), а також створено зразки низькотемпературних 
паливних комірок з мембрано-електролізним блоком 
на основі комерційної іон-провідної мембрани  
«Нафіон». В Інституті проблем машинобудування  
ім. А. М. Підгорного НАН України розроблено техно-
логію виготовлення новітніх мембрано-електродних 
блоків різних розмірів для низькотемпературних вод-
нево-кисневих паливних елементів і батарей на основі 
протонпровідних мембран та вдосконалених катодних 
і анодних каталізаторів. На основі цієї технології на 
ПАО "ЕЛМІЗ" організовано виробництво демонстра-
ційних наборів до курсу «Електрохімічна енергетика» 
у вищих навчальних закладах та середній школі. Ці на-
бори демонструють сучасні технологічні принципи 
створення та роботи паливних елементів і можуть ви-
користовуватися для проведення дослідів і наукових 
експериментів. Співробітниками Інституту відновлю-
ваної енергетики НАН України споруджено і введено 
в дію демонстраційну вітрову електростанцію ВЕУ-08, 
яка призначена для виробництва водню за допомогою 
електролізера. Основні елементи системи: вітроелект-
рична установка, блок керування, акумуляторні бата-
реї, електролізер. В Інституті проблем машинобуду-
вання ім. А. М. Підгорного НАН України розроблені 
електролізні комірки та електролізери з використан-
ням активного газопоглинаючого електроду. В кон- 
струкції електролізера реалізується розроблена техно-
логія розділення процесів виділення газів (водню та 
кисню) в часі, тобто процес роботи електролітичної 
системи стає циклічним — складається з періодів ви-
ділення водню та кисню, що чергуються. Розроблений 
40 варіант електролізера забезпечує отримання водню 
та кисню при тиску 150 атм. без використання ком- 
пресора. Для електрохімічного процесу генерації вод-
ню та кисню доцільно застосовувати просту конст- 
рукцію електролізерів водню високого тиску (ЕВТ), 
що дозволить виключити складнощі з його установ-
кою та обслуговуванням у процесі експлуатації. Ком-
поновочні схеми ЕВТ виконані на основі єдиної рами 
та умовно розділені на два основні відсіки: відсік  
електрохімічної генерації водню та кисню; відсік си-
лової електроніки та управління. Для збільшення про-
дуктивності ЕВТ необхідно відповідне збільшення  
кількості електрохімічних комірок, або підбір відпо- 
відного корпусу електрохімічної комірки. В Інституті 
проблем машинобудування ім. А. М. Підгорного НАН 
України розроблені ЕВТ модульної конструкції, що 
забезпечують можливість отримання необхідної про-
дуктивності шляхом об’єднання уніфікованих елект-
ролізних комірок: 1) ЕВТ 0,2-150, забезпечує продук-
тивність 0,2 м3 Н2/год та 0,1 м3 О2/год; 2) ЕВТ 0,5-150, 
забезпечує продуктивність 0,5 м3 Н2/год та 0,25 м3 
О2/год; 3) ЕВТ 1,0-150, складається з двох комірок 
типу ЕВТ 0,5-150, що забезпечує продуктивність  
0,5 м3 Н2/год та 0,25 м3 О2/год. Національний універ-
ситет суднобудування (Миколаїв) розробив експери-
ментальну сонячноводневу установку з виробництва 
водню з використанням електроенергії, отриманої з 

сонячних фотоелектричних панелей. Установка при- 
значена для зберігання отриманого водню, стиснення 
його за допомогою гідридного металевого компресора 
та заповнення композитних балонів для подальшого 
використання на електростанціях з паливними еле- 
ментами. Продуктивність установки становить 10,0 кг 
Н2 на добу, чистота водню 99,97%, тиск стиснення 60-
80 МПа, режим роботи циклічний: вдень виробляється 
водень, вночі відбувається стиснення та наповнення 
балонів. Цей університет також розробив експери- 
ментальну установку для вилучення водню із газової 
суміші (синтетичного газу, супутніх та технологічних 
газів тощо) з використанням технології гідриду металу 
та його очищення. Продуктивність заводу становить 
0,5-2,0 кг Н2 на добу залежно від вмісту його в газовій 
суміші, чистота водню 99,97%, тиск подачі спожива-
чеві 3,0-15,0 МПа. Режим роботи — безперервний. В 
даний час університет випробовує експериментальну 
установку для транспортування водню із застосуван-
ням суспензії гідридоутворюючого матеріалу в орга- 
нічній рідині. Рідка суспензія, насичена воднем до 
вмісту 1,0%, перекачується трубопроводами до спожи-
вача, де нагрівання виділяє водень під тиском 5,0… 
15,0 МПа. 

Висновок. Світові тенденції у енергетичній сфері 
націлені на декарбонізацію виробництва та застосу-
вання водню. Водень — універсальний енергоносій, 
який може допомогти у вирішенні глобальних еконо- 
мічних проблем. Водень можна виробляти майже з усіх 
енергетичних ресурсів, хоча сьогоднішнє використання 
водню в нафтопереробці та хімічному виробництві пе-
реважно покривається воднем із вугілля. Водень може 
допомогти замінити різні види критичної енергії, до-
помогти у збереженні продукції відновлюваних джерел 
енергії, таких як сонячна батарея та вітер. 

Водень може сприяти декарбонізації цілого ряду 
секторів, включаючи транспортування, виробництва 
хімікатів та сталі, в яких важко скоротити викиди. Пе-
рехід до водневої енергетики може допомогти поліп-
шити якість повітря та зміцнити енергетичну безпеку 
України. 
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ШЛЯХИ ТА ІНСТРУМЕНТАРІЙ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ 
ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ В УКРАЇНІ 

(УПРАВЛІНСЬКІ МЕХАНІЗМИ І ЗАСОБИ ПЕРЕРОБКИ  
СІРКОВОДНЕВОЇ СУМІШІ НА ВОДЕНЬ У ЧОРНОМУ МОРІ) 

 
Постановка проблеми. В умовах енергетичної 

кризи, навколо використання водню як високоенерге-
тичного ресурсу, точаться різноманітні безпекові, еко-
логічні та інші дискусії. Проте, запаси природного газу 
на Чорноморському шельфі, у винятковій морській 
економічній зоні України становлять близько 50 млрд 
кубометрів. Газопрояви з дна Чорного моря поділяють 
на кондуктивні (розсіяні) і конвективні (зосереджені) 
форми газових потоків. Як зазначає український вче-
ний-геофізик, доктор геологічних наук, професор, 
член-кореспондент НАН України В. Коболєв до роз-
сіяних зараховують метанові сипи, а до зосередже-
них — газові факели, газові фонтани та грязьові вул-
кани. В осадовій товщі Чорноморського дна існують 
сотні грязевулканічних каналів та інших шляхів —  
тектонічних порушень, за якими потужні потоки гли-
бинної вуглеводневої дегазації надходять до поверхні 
дна. За геологічними і геофізичними даними в історії 
формування Чорного моря запаси газогідратних родо-
вищ складають понад 20 трлн кубометрів.. При ефек-
тивній переробці їх вистачило б для забезпечення всієї 

Європи на 400 років. Власне ці та інші обставини обу-
мовлюють своєчасність і актуальність проблематики, 
що розглядається у статті. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналіз  
наукових праць з теми дослідження показує, що ця на-
укова ніша ученими України не цілком розкрита. В 
численних статтях та у цільовій комплексній програмі 
наукових досліджень НАН України «Водень в альтер-
нативній енергетиці та новітніх технологіях (наукова 
звітна сесія 9 грудня 2014 р. (м. Київ), тези доповідей 
та програми сесії), основна увага була присвячена ви-
вченню шляхів отримання, збереження та викорис-
тання водню. Виходячи з наявного інформаційного 
матеріалу, нами здійснено їх класифікацію:  

І. У сфері отримання водню. 
1.1. Розробка високопродуктивних процесів отри-

мання водню із води за допомогою наноструктурова-
них енергоакумулюючих речовин з використанням ак-
тивованих цинку, марганцю, алюмінію, вісмуту, заліза 
та інших компонентів з відновленням відходів — окси-
дів карботермічним методом (Л. Козін, С. Волков, 
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А. Святогор, Б. Данільцев, Інститут загальної та неор-
ганічної хімії ім. В. І. Вернадського НАН України). 

1.2. Дослідження закономірностей анодного син-
тезу пероксиду водню та розробка процесу альтерна-
тивного анодному виділенню кисню при одержанні 
водню електролізом лужного розчину (Л. Козін, 
Ф. Манілевич, А. Куций, Н. Лісогор, Інститут загаль-
ної та неорганічної хімії ім. В. І. Вернадського НАН 
України). 

1.3. Оптимізація складу каталізаторів та умов па-
рової конверсії СО в процесі парової конверсії вуг-
лецю (А. Трипольський, Є. Калішин, Інститут фі- 
зичної хімії ім. Л. В. Писаржевського НАН України). 

1.4. Паровий риформінг рідких оксигенатів на 
оксидних каталізаторах, модифікованих функціональ-
ними домішками (Л. Долгіх, І. Столярчук, Л. Стара,  
І. Василенко, Ю. Пятницький, П. Стрижак, Інститут 
фізичної хімії ім. Л. В. Писаржевського НАН Укра-
їни). 

1.5. Створення та дослідження нових нанокомпо-
зиційних електродних матеріалів для воднево-кисне-
вих паливних елементів та процесів виділення водню  
і утилізації СО2 (В. Тітов, Я. Курись, А. Мішура, 
О. Уставицька, В. Кошечко, В. Походенко, Інститут 
фізичної хімії ім. Л. В. Писаржевського НАН Укра-
їни). 

1.6. Вплив співвідношення реагентів на перебіг 
парокисневого риформінгу метанолу в присутності ка-
талізатора ZnO-MgO-CuO/AL2O3/кордієрит (А. Кап-
ран, С. Орлик, Інститут фізичної хімії ім. Л. В. Писар-
жевського НАН України). 

1.7. Роль водню у каталітичних процесах окислю-
вальної конверсії С1-С4-алканів на NI-AL2O3-каталі-
заторах (Є. Губарені, С. Соловйов, Я. Курилець, Ін-
ститут фізичної хімії ім. Л. В. Писаржевського НАН 
України). 

1.8. Розробка технологічних схем з отриманням 
водню при очищенні природних і стічних вод фотока-
талітичним та електромембранним методами Д. Ку-
черук, Т. Дульнева, Інститут колоїдної хімії та хімії 
води ім. А. В. Думанського НАН України). 

1.9. Інформаційне забезпечення робіт за проєк-
тами програми «Водень в альтернативній енергетиці та 
новітніх технологіях» (Л. Чернишев, І. Білан, Т. Гуди-
менко, Д. Левіна, Л. Ковальова, Інститут проблем ма-
теріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України). 

1.10. Створення нових модифікованих екологічно 
чистих твердих палив з використанням біомаси та ор-
ганічних відходів для одержання водню (О. Дудник, 
І. Соколовська, Інститут вугільних енерготехнологій 
НАН України). 

1.11. Визначення параметрів системи отримання 
водню з застосуванням електролізерів і відновлюваних 
джерел енергії і для автоматичної обробки і передачі 
інформації (С. Кудря, Ю. Морозов, М. Кузнєцов, Ін-
ститут відновлюваної енергетики НАН України). 

1.12. Дослідження процесів отримання водню 
«вольфрам-паровим» методом при концентрованому 
променевому нагріві з використанням відходів, що мі-
стять вольфрам (В. Зенков, В. Пасічний, С. Остапен-
ко, А. Рогозинська, А. Рогозинський, Інститут про-
блем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН Ук-
раїни). 

ІІ. У сфері зберігання водню. 
2.1. Фотоелектрохімічні властивості, ефектив-

ність виділення та акумулювання водню у електро- 

хімічній системі на основі модифікованих фотоанодів 
та їх використання у фотоакумуляторі з МН катодами 
І. Русецький, І. Слободянюк, Г. Колбасов, Інститут 
загальної та неорганічної хімії ім. В. І. Вернадського 
НАН України; Л. Щербакова, Ю. Солонін, Інститут 
проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН 
України). 

2.2. Розвиток фізико-хімічних засад створення 
нових високопористих метал-органічних каркасних 
матеріалів для акумулювання водню (Я. Лампека, 
Л. Цимбал, С. Гавриш, Р. Гуртовий, Інститут фізичної 
хімії ім. Л. В. Писаржевського НАН України). 

2.3. Встановлення впливу R і Me на водне погли-
нання сплавів АВ5 (С. Загінайченко, З. Матисіна, 
Д. Щур, Т. Шапошнікова, А. Золотаренко, Інститут 
проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН 
України). 

2.4. Дослідження процесів десорбції водню з гід-
рофуллеритів та їх структурних і фізико-хімічних  
особливостей (Д. Щур, О. Савенко, Л. Копілова, А. Зо-
лотаренко, С. Загінайченко, Інститут проблем мате- 
ріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України). 

2.5. Дослідження процесів руйнування електродів 
зі сплавів типу АВ5 при поглинанні водню в оборотних 
електро- та фотоелектрохімічних системах (Л. Щер-
бакова, М. Сподарик, Ю. Солонін, Інститут проблем 
матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН Укра-
їни). 

2.6. Механосинтез гідридоутворюючого сплаву 
магнію з Ni, Ti, Al та дослідження воденьсорбуючих 
властивостей, температури і кінетики його розкладу 
(В. Добровольський, О. Єршова, Ю. Солонін, Інститут 
проблем матеріалознавства НАН України). 

2.7. Розроблення методик оцінки водневої по- 
шкодженості феромагнетнихматеріалів за парамет- 
рами сигналів магнетопружної акустичної емісії 
(В. Скальський, Є. Почапський, Б. Клим, О. Сергі- 
єнко, П. Долішній, П. Великий, Фізико-механічний 
інститут ім. Г. В. Карпенка НАН України). 

2.8. Дослідження впливу нерозчинних компонент 
на накопичення та виділення водню із магнієвих ком-
позитів (І. Неклюдов, О. Морозов, В. Журба, В. Про-
голаєва, О. Купрін, В. Oвчаренко, І. Колодій, Націо-
нальний Науковий Центр «Харківський фізико-тех- 
нічний інститут« НАН України. 

ІІІ. У сфері використання водню. 
3.1. Розробка полімерелектролітних мембран на 

основі органо-неорганічних гібридів різного типу для 
водневих паливних комірок (В. Шевченко, Н. Кли- 
менко, О. Стрюцький, Е. Лисенков, Ю. Яковлев, 
В. Клепко, Інститут хімії високомолекулярних сполук 
НАН України). 

3.2. Дослідження впливу умов і методів одер-
жання нанопористих вуглецевих матеріалів на основі 
природних органічних речовин на їх адсорбційні  
(за азотом і воднем) властивості (П. Яремов, Н. Щер-
бань, С. Філоненко, В. Ільїн, Інститут фізичної хімії 
ім. Л. В. Писаржевського НАН України). 

3.3. Дослідження впливу особливостей структури 
титаноксидних наносфер на фізико-хімічні та прикін-
цеві протонпровідні властивості композитних полі- 
мерних мембран nafion (Г. Тельбіз, Е. Леоненко,  
Н. Романовська, Інститут проблем матеріалознавства 
ім. І. М. Францевича НАН України; О. Хижун, Інсти-
тут фізики напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова, 
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НАН України; Т. Горбанюк, Інститут фізичної хімії  
ім. Л. В. Писаржевського НАН України). 

3.4. Синтез та дослідження товстих плівок диок-
сиду цирконію, стабілізованого комплексними скан- 
дієвмісними добавками, для низькотемпературної 
(600°С) паливної комірки (О. В’юнов, О. Янчевський, 
Л. Коваленко, С. Солопан, А. Білоус, Інститут загаль-
ної та неорганічної хімії ім. В. І. Вернадського НАН 
України). 

3.5. Встановлення структурно-фазового механіз-
му рекомбінації продуктів деструктивного гідрування 
інтерметалідів і сплавів (О. Кучерявий, В. Скороход, 
Т. Братаніч, В. Добровольський, Інститут проблем ма-
теріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України). 

3.6. Дослідження структурної та хімічної неодно-
рідності електроліту КПК, яка в ньому виникає під час 
виготовлення і роботи, та її впливу на його механічні 
і електрохімічні властивості (О. Васильєв, Є. Бродні-
ковський, М. Бричевський, Д. Бродніковський, І. Брод-
ніковська, Н. Лисуненко, А. Самелюк, Л. Ушкалов,  
М. Головкова, Інститут проблем матеріалознавства  
ім. І. М. Францевича НАН України; В. Подгурська, 
Б. Василів, О. Осташ, Фізико-механічний інститут  
ім. Г. В. Карпенка НАН України). 

3.7. Розроблення базових локальних критеріїв  
міцності та працездатності конструкційних сталей у 
водневих середовищах та побудова діаграм їх локаль-
ного руйнування (І. Дмитрах, А. Сиротюк, Р. Барна, 
Р. Лещак, Фізико-механічний інститут ім. Г. В. Кар-
пенка НАН України).  

3.8. Розроблення способу виготовлення спечених 
магнітів з наноструктурних анізотропних порошків  
легованих сплавів на основі сполуки Nd2Fe14B і до- 
сліджування їх властивостей (І. Булик, А. Тростянчин, 
Фізико-механічний інститут ім. Г. В. Карпенка НАН 
України; В. Бурховецький, Донецький фізико-техніч-
ний інститут ім. О. О. Галкіна НАН України). 

3.9. Дослідження еволюції мікроструктури поро-
шкових систем на основі гідридів цирконію і титану з 
порошками легувальних елементів під дією твердофа-
зної дифузії Івасишин О.М., Саввакін Д.Г. Інститут 
металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України. 

3.10. Комп’ютерне та фізичне моделювання про-
цесу підвищення проникності колекторів нафтових та 
газових свердловин з урахуванням гідро конверсії  
асфальто-смолянисто-парафінових речовин та ефекту 
водневої активації дифузії (О. Кравченко, Д. Велігоць-
кий, А. Авраменко, О. Симбірськський, Інститут про-
блем машинобудування ім. А. М. Підгорного НАН Ук-
раїни). 

3.11. Дослідження каталітичних характеристик 
електрокаталізаторів в реальних електродах паливного 
елементу та виявлення чинників, що впливають на 
енергетичні характеристики (Ю. Пірський, В. Огенко, 
Л. Лисюк, Т. Панчишин, О. Тупчієнко, Л. Шаранда, 
О. Крупеннікова, Інститут загальної та неорганічної 
хімії ім. В. І. Вернадського НАН України). 

В усіх випадках авторами відзначається, що опти-
мальна ефективність видалення сірководню, напри-
клад, в каналізаційних системах комунального госпо-
дарства, з повітря абсорбційно-електрохімічним мето-
дом досягається при значеннях окисно-відновного по-
тенціалу для католіту від -250 мВ до -300 мВ та аноліту 
від +250 мВ до +300 мВ. Встановлено, що максимальні 
обсяги виділення сірководню спостерігаються з 60 до 
120 с з моменту пуску перекачувальних насосів.  

Авторами запропоновано методики розрахунку 
масообмінного апарату та практичні рекомендації з 
удосконалення абсорбційно-електрохімічного методу 
очистки повітря від сірководню, застосування яких до-
зволить знизити матеріалоємність очисного устатку-
вання, покращити енергетичні характеристики і під-
вищити ефективність очищення викидів від сірко- 
водню, що найбільше має місце у міському (комуна-
льному) господарстві. 

Тим часом проблеми переробки сірководневої су-
міші з глибин Чорного моря на водень і його посліду-
юче транспортування до споживачів та використання 
за призначенням, розробка шляхів отримання побіч-
ного продукту сірки, залишилися за полем зору учених 
України. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Як ві-
домо на глибинах більше 150-200 м води Чорного моря 
насичені сірководнем Н2S та метаном СН4. Метан — 
болотний або рудний газ, безколірний, без власного 
запаху — у водах Чорного моря присутній у декількох 
формах. І. Ковальов та Д. Кобизський [6] вважають, 
що розчинений у воді метан присутній на глибинах 
біля 200 м шаром товщиною 100-150 м. Це метан біо-
логічного походження завдяки метанотворчим бакте-
ріям. У придонній зоні є шар товщиною 300-400 м із 
розчиненим метаном. Основні запаси метану у Чор-
ному морі являють собою газогідрати метану, яких у 
донному мулі на глибинах порядку 2000 м міститься 
біля 1000 трлн м3. Тому вони вважають, що добування 
метану зводиться до підйому і переробки газогідратів.  

У свою чергу сірководень — безколірний газ, (при 
великому розбавленні має запах тухлого яйця) у ви-
гляді розчину в морській воді знаходиться на глибинах 
більше 120-150 м. Він утворюється з органічних реш-
ток, що гниють, а також поступає з надр. Концентра-
ція розчиненого сірководню на глибині 200 м складає 
від 0,07 до 0,16 мл/л і поступово збільшується до  
13 мл/л на глибині 2000 м.  

Щорічно в Чорному морі генерується не менше 
108 т/рік (або 66*109 м3/рік) сірководню. Розрахунки 
показують, що за рік у результаті окислення в Чор-
ному морі переробляються в сульфати не більше 25% 
всього сірководню. Тому із Чорного моря без шкоди 
для екології можна щорічно забирати біля 250 млн т 
цієї сировини енергоємністю порядку 1012 кВт/год, 
що значно перевищує сьогоднішні потреби України. 
Орієнтовні запаси сірководню — 1012-1013 м3 або не 
менше одного мільярда тонн. В енергетичному відно-
шенні (по теплоті згоряння) один кубометр сірково-
дню еквівалентний 0,65 м3 метану. При згорянні сір-
ководню утворюється двооксид сірки, подальша пере-
робка якого дозволяє отримати додаткову теплову  

енергію і сірчану кислоту 2SO2+ 2H2O = 3O2 +2H2S;  

2S + 2H2O = O2 +2H2S. Як відомо, суміш сірководню з 
повітрям є вибухонебезпечною особливо при концен-
трації від 4 до 45%. Таким чином, із води Чорного 
моря можна отримувати сірководень і використову-
вати його як нетрадиційний паливний газ або як цін-
ний хімічний продукт для отримання водню і сірки:  

S + H2 →H2S. 
На даний час вже розроблено ряд цікавих проєк-

тів по добуванню метану та сірководню з вод Чорного 
моря шляхом впливу на воду електрогідравлічним уда-
ром згідно ефекту Л. Юткіна; підкисленням морської 
води до рН від 4,5 до 5 із накладанням на неї вібрацій 
із певною частотою; закачуванням у глибинні шари 
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повітря і підйом з його допомогою води на поверхню 
тощо. Зрозуміло, що найбільший інтерес може викли-
кати проєкт з найменшою затратною частиною. Так, 
враховуючи те, що в максимальній концентрації сір-
ководень на глибині 2000 м перебуває під тиском 
21 МПа, спеціалістами пропонується опустити з плат-
форми на цю глибину трубу відповідного діаметра. Із 
верхньої частини труби насосом відкачуємо певний 
обсяг морської води, і на його місце підніметься вода 
із більш заглиблених шарів, з неї почне виділятися 
надлишок розчиненого газу. В трубі очікується рух 
двофазного середовища (морська вода — газова фрак-
ція), при цьому спостерігатиметься рух морської води 
вгору, як у відомих ерліфтах. Крім того, рух морської 
води буде здійснюватись і під дією різниці гідроста- 
тичного тиску на однакових глибинах всередині труби 
та ззовні. Газоводяна суміш збирається на поверхні у 
спеціальному апараті, де газова фракція (сірководень) 
і морська вода розділяються. Вода, збагачена киснем, 
може бути повернута в глибини, а сірководень йде на 
подальшу переробку згідно визначеного технологіч-
ного процесу. Характерно, що власне на підйом мор-
ської води і виділення з неї розчиненого газу ніяких 
затрат зовнішньої енергії не знадобиться. Таким чи-
ном, можна зробити висновок про перспективність 
освоєння енергетичного потенціалу паливних газів 
Чорного моря і ефективність вище описаної установки 
для його реалізації як один з варіантів. 

З огляду на збереження довкілля, досягнення ну-
льових викидів і декарбонізації, а також відмови від 
викопного палива в 2020 р. ЄС презентовано водневу 
стратегію, яка має на меті використання, так званого, 
«зеленого» водню [2]. Запланований обсяг інвестицій 
у виробництво «зеленого» водню у Європі очікується 
від 180 до 470 млрд євро до 2050 р. У ЄС хочуть до- 
сягнути кліматичної нейтральності, коли викиди пар-
никових газів в атмосферу без залишку зможуть по- 
глинатися екосистемою. Для довідки, фахівці умовно 
поділяють водень на 4 типи. Найпоширеніший — сі-
рий, який виробляють із газу. Синій добувають анало-
гічно, але з подальшою утилізацією викидів СО2, а  
чорний або бурий виробляють з вугілля. Щоб водень 
став «зеленим», то його мають виробляти із електро- 
енергії, отриманої з відновлюваних джерел енергії 
(ВДЕ), наприклад, енергії вітру або сонця. У серпні 
2021 р. Україна в особі НАК «Нафтогаз України» та 
німецький газовий трейдер RWE Supply&Trading під-
писали меморандум про взаєморозуміння у сфері вод-
невої економіки та уклали угоду про співпрацю з по- 
стачання в Німеччину водню, який має стати новим 
джерелом енергії для промисловості ЄС. Багато різно-
манітних джерел пророкують Україні неймовірні пер-
спективи у виготовленні та постачанні «зеленого» газу 
в Європу. Експерти стверджують, що ми можемо по-
чати експорт до 2024 р. За різними джерелами до  
2030 р. планується вийти на потужність 9,8 ГВт. За 
словами Надзвичайної і Повноважної посолки (дип-
ломата) ФРН в Україні Анки Фельдгузен (нім. Anka 
Feldhusen) Україна має стати пілотною країною із екс-
порту «зеленого» водню. Попередньо планується ви-
робляти «зелений» водень у чотирьох областях: Запо-
різькій, Херсонській, Дніпропетровській та Одеській і 
транспортувати з них, використовуючи існуючу газо- 
транспортну систему. Як показує досвід, екологічний 
газ не зовсім безпечний. Крім цього, він буквально 
роз’їдає стандартну металеву трубу низького тиску за 

декілька годин, а високого — за місяці [2]. Тому ця 
система потребує тотальної модернізації дорогими 
композитними матеріалами, які не вступають у хімічну 
реакцію з воднем, або будувати нову мережу, поруч із 
старою. Спеціалісти стверджують, що домішування 
біля 20% водню до транспортованого газу дозволить 
уникнути дороговартісної модернізації ГТС.  

За словами цього ж дипломата, як і за тверджен-
ням багатьох інших фахівців, водень — це наше енер-
гетичне майбутнє. «Зелений» водень пропонують ви-
робляти методом електролізу із звичайної прісної 
води. Як відомо, запаси прісної води є досить низь-
кими і за даними ООН складають усього 2,5% від усіх 
водних запасів, решта запасів зосереджено у льодови-
ках.  

Вчений секретар Інституту газу НАН України  
Б. Іллєнко у своїй статті [3] пише, що для отримання 
електроенергії сонця краще підходить Іспанія, а вітро-
генераторів — Північне море, а ефективність в Україні 
цих двох джерел складає біля 13%. Зокрема, за запа-
сами прісної води Німеччина багатша за Україну.  
Стандарти Європейської економічної комісії ООН 
встановлюють, що держава, водні ресурси якої не пе-
ревищують 1,5 тис. м3 річного стоку на людину, вва-
жається не забезпеченою водою. Доступні для викори-
стання запаси на одну людину в Україні складають 
1,09 тис. м3 - у середньоводні роки, та 0,62 тис. м3 - у 
маловодні, тобто ми є однією з країн Європи найменш 
забезпечених водою. Проте, найбільша проблема не у 
відсутності води, а у її поганій якості та у постійному 
забрудненні. Крім того, вищезазначені південні об- 
ласті України залежать від води, яка подається по гра-
фіку, а для харчування використовується привозна 
вода [4]. Також у своїй статті [3] Б. Іллєнко зауважує, 
що для отримання 1 т водню електролізом необхідно 
9 т дистильованої води або близько 20 т забраної з  
прісних водойм, а з урахуванням 13% ефективності со-
нячних і вітрогенераторів, про які вже згадувалось, і 
для забезпечення 9,8 ГВт — це приблизно 500 тис. т 
води. Звідси можемо зробити висновок, що викорис-
товувати питну воду для отримання водню не зовсім 
раціонально і всі переваги необхідно детально прора-
хувати.  

Висновки. Таким чином, альтернативою викори-
стання прісної води (та інших джерел) для отримання 
екологічного водню є запатентований українським 
вченим Д. Турченком спосіб виділення водню з Чор-
номорської сірководневої водяної суміші [5], суть 
якого полягає в одержанні водню з різних речовин 
шляхом розкладання сірководню на водень і сірку, що 
знаходиться у глибоководних шарах морської води  
Чорного моря. До слова, це не єдиний патент цього 
автора щодо видобування сірководневого газу з дна 
моря. 

Розв’язання актуальної науково-практичної за-
дачі, що полягає в удосконаленні екологічно безпеч-
ного методу абсорбційно-електрохімічного очищення 
сірководню шляхом обґрунтування раціональних па-
раметрів очисного устаткування та характеристик про-
цесу масообміну між сірководнем і абсорбентами, що 
генеруються в електрохімічному реакторі.  

На основі аналізу та узагальнення вітчизняних  
і закордонних літературних даних щодо особливостей 
добування сірководню, характеристик існуючих мето-
дів його очищення від сірчаних домішок і як результат 
отримання як побічного продукту для окремих галузей 
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економіки, — сірки. Зокрема, обґрунтовано доціль-
ність застосування абсорбційно-електрохімічного ме-
тоду очищення водню від сірки, яку знову ж таки ви-
користовувати як побічний продукт для потреб націо-
нальної економіки. Виявлено, що в процесі довготри-
валої експлуатації, внаслідок часткового руйнування 
елементів електрохімічного реактору, ефективність іс-
нуючих установок очищення знижується на 10% по- 
рівняно з проєктними показниками. Встановлено, що 
санітарно-захисні заходи для переробки сировини на 
даний час не відповідають Державним санітарним пра-
вилам охорони атмосферного повітря населених місць 
та ін. З екологічних позицій запропоновано викорис-
тати економіко-математичне моделювання процесу 
масообміну в газорідинній системі з урахуванням гід-
родинамічних процесів в абсорбційно-електрохіміч-
них установках очищення повітря від сірководню і т.д. 

За результатами проведених експериментальних 
досліджень отримано нові дані щодо ефективності ви-
користання регресійних залежностей для визначення 
константи швидкості хімічної реакції та усередненого 
коефіцієнту масопередачі для різних абсорбентів.  
Запропоновано практичні рекомендації не лише з  
удосконалення абсорбційно-електрохімічного методу 
очистки сірководню від інших домішок, застосування 
яких дозволить знизити матеріалоємність очисного 
устаткування, покращити енергетичні характеристики. 
Дано наукові практичні рекомендації з використання 
сірки, як побічного цільового продукту, що має ши-
рокі можливості використання чи застосування у різ-
них галузях національної економіки України, про які 
немає потреби нікого переконувати.  

Загалом ефект від використання даного способу 
полягає у зменшенні енергозатрат на отримання вод-
ню у великій промисловій кількості і водночас отри-
мання дорогого побічного продукту — сірки. Крім 
того, промисловий видобуток із морської води у вели-
ких обсягах сірководню міг би значно оздоровити еко-
логію і гідрологію Чорного моря. 

Кабінету Міністрів України, Держгеокадастру, ін-
шим зацікавленим міністерствам і відомствам, на да-
ний час, варто було б здійснити заходи з розробки  
відповідних науково-технічних програм та створення 
сприятливої атмосфери для залучення інвестицій з їх 
реалізації.  
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Влада – це відповідальність. 
Ві́нстон Леонард Спенсер-Че́рчилль 

 
 
Актуальність теми і постановка проблеми дослід-

ження. Актуальність теми дослідження обумовлена не-
обхідністю переосмислення сутності і змісту соціаль-
но-економічного розвитку в ринкових умовах у порів-
нянні з плановим управлінням народним господар- 
ством та його стратегічного планування в залежності 
від стратегічної мети, проміжних і кінцевих цілей, опе-
ративних (операційних) завдань і заходів розвитку дер-
жави і регіонів. Логічну схему дослідження доцільно 
побудувати на оцінках взаємодії Центру і Регіонів з 
використанням філософських категорій надбудови  
і базису.  

Вікіпедія (вільна енциклопедія) розглядає базис  
і надбудову держави як «категорії історичного матері-
алізму, що відображають найістотніші риси, зв'язки й 
упосереднення економічних та ідеологічних відносин 
людей, закономірності їх виникнення, розвитку і 
зміни з переходом однієї соціально-економічної фор-
мації в іншу» [1]. В Україні — це перехід від соціалізму 
до капіталізму, від загальнодержавної форми власності 
на національне багатство українського народу до від-
носин власності суб’єктів багатоукладної економіки за 
участю менеджменту Міжнародного геополітичного 
бізнесу.  

На протязі 1991-2021 рр. (30 років «незалежності» 
суверенної України) соціально-економічний розвиток 
держави і регіонів являв собою трансформацію сус- 
пільних відносин у напрямку монополізації приват-
ного капіталу шляхом роздержавлення і приватизації 
базового промислового потенціалу та формування ко-
мунальної власності територіальних громад. 

На основі впровадження англосаксонської моделі 
ринкової економіки відкритого типу, яка діє у високо-
розвинених країнах світу, членів Міжнародного клубу 
Урядів 7-ми країн на чолі з США (Великобританія, 
Німеччина, Італія, Канада, Франція, Японія, США) 
відбувалась руйнація адміністративно-командної сис-
теми державного управління союзної республіки, яка 
успішно функціонувала 70 років у складі СРСР.  

Базис держави визначає економічну структуру  
суспільних відносин, а «надбудова є ідейно-політич-
ною і правовою формою виразу економічного змісту 
життя суспільства, його потреб. Вона включає в себе 
ідеї, установи і організації всіх класів і соціальних 
груп, які є в даному суспільстві. Панівне становище в 
надбудові суспільств посідають ідеї та установи панів-
них класів, їхня держава, право та ідеологія. Держава  

і право завжди є знаряддями того класу, який коман-
дує в сфері матеріального виробництва» [1]. 

Всупереч положенням Декларації про державний 
суверенітет України (16.07.1990 р.) щодо визнання пе-
реваг загальнолюдських цінностей над класовими від-
булось розшарування суспільства за матеріально-май-
новими ознаками на заможних і бідних, надто багатих 
і надто бідних, панів і жебраків [2]. 

Трансформація суспільних відносин в Україні 
змінила економічну структуру соціалістичної держави, 
тобто її базис. Основними результатами взаємодії  
надбудови і базису унітарної України стали прояви  
сегрегації, соціальна поляризація і соціальна стратифі-
кація населення. Прояви сегрегації бачаться в політиці 
апартеїду (проєкт АТО), насильницькому обмеженню 
«інакомислячих громадян» у свободі слова і російської 
РІДної мови [3].   

Соціологічна енциклопедія визначає соціальну 
поляризацію як «показник високого рівня економічної 
та соціальної нерівності, що виражає крайнє стано-
вище соціальних груп заможних та бідних у соціальній 
ієрархії, яке доходить до протистояння між ними (по-
лярності). Полісна соціальна диференціація виявля-
ється у правовому, культурному, майновому стано-
вищі соціальних груп. Чим бідніша країна, тим більше 
нерівномірність розподілу доходів». «Соціальна стра-
тифікація втілюється в життя через призму влади у 
двох нерівномірних частинах: одна — невелика (не- 
значна), яка прямо або опосередковано панує (керує), 
друга (більшість) — має дуже мало або зовсім не має 
влади» [4, с. 343, 346]. 

Соціальна стратифікація — це характеристика ди-
наміки соціальної структури суспільства. Це диферен-
ціація населення в соціально-ієрархічному плані, яка 
виражається в існуванні вищих і нижчих класів та їх 
соціального статусу, фіксованого диференціацією на-
селення за: доходами, причетністю до влади, посадою, 
рівнем професіоналізму і знаннями. 

Основою, змістом і сутністю соціальної поляри-
зації і соціальної диференціації є соціальна нерівність, 
що виявляється в нерівномірному розподілі прав і 
привілеїв, відповідальності та обов’язків, соціальних 
цінностей, влади, впливу тощо. 

Виникнення приватної власності призвело до  
розколу українського суспільства на класи. Тому со- 
ціальна-економічна формація України, як унітарної 
держави, стала антагоністичною: класова надбудова 
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держави стала відповідати класовому характеру еконо-
мічного базису. 

В антагоністичних формаціях соціальна поляри-
зація і соціальна диференціація населення перероста-
ють, як правило, у соціальні конфлікти (політичні, 
громадські, військові), які мали місце в ході Першого 
(2004 р.) та Другого (2014 р.) Майданів в столиці со-
борної України — місті Києві. 

Вітчизняна надбудова за участю менеджменту 
Міжнародного геополітичного бізнесу виступила од-
ним з ініціаторів, організаторів і спонсорів цих конф-
ліктів та кінцевим бенефіціаром їх соціальних резуль-
татів: збільшення заможності багатих та поглиблення 
жебракування бідних верств знедоленого населення 
«незалежної» суверенної України. 

Формування нового економічного базису в Укра-
їні відбувалось за порадами і настановами іноземних 
консультантів і експертів, за участі вітчизняних агентів 
впливу в центральних органах законодавчої і вико- 
навчої влади та вітчизняних вчених, діяльність яких 
фінансувалась грантами країн-членів G7. Іноземні 
консультанти, експерти, вітчизняні агенти впливу в 
2014 р. спільно приймали участь в розробці Стратегії 
сталого розвитку «Україна-2020» (схвалена в січні  
2015 р.) з навмисним обманом щодо впровадження  
європейських стандартів життя українського народу та 
свідомим наміром подальшої мілітаризації держави як 
васала англосаксонської імперії групи G7 з активним 
розгортанням русофобії. 

Аврам Ноам (Наум) Хомский (Avram Noam 
Chomsky) — американський лінгвіст, політичний пуб-
ліцист, філософ та теоретик зазначає, що влада США 
просуває моду на посередність і прагне впроваджувати 
в маси думку про те, що модно бути тупим, вульгар-
ним і невихованим. Всебічна посередність у світі про-
являється у величезних кількостях у будь-яких соціа-
льних сферах — від Релігії та Науки до Мистецтва  
і Політики. Дебілізація населення України — важлива 
стратегія США добиватися того, щоб люди стали не 
здатні розуміти прийоми та методи, які використову-
ються для управління ними та підпорядкування чужій 
волі [5]. 

Під впливом сучасної ідеології надбудови (після 
обох Майданів) населення слов'янської держави ви-
явилось розподіленим на «правильне» (новоспечених 
українських патріотів) і «неправильне» (орієнтованих 
на єдність слов'янського світу), що призвело до со- 
ціального протистояння. 

В умовах ринкової економіки (як і планової) у 
сфері соціально-економічного розвитку стратегічне 
планування повинно розкривати порядок і стимули 
мобілізації населення на вирішення довгострокових 
завдань, а також розкривати механізм менеджменту 
оперативного (операційного) управління проєктами 
розвитку поточного, коротко-, середньострокового та 
перспективного значення. Тобто, на сьогодні та на 
найближче майбутнє стратегічне планування повинно 
визначати Генеральну Комплексну Програму дій еко-
номічної стратегії як обраного курсу державної соціа-
льно-економічної політики, розрахованого на тривалу 
перспективу і спрямованого на вирішення економіч-
них і соціальних завдань розвитку. 

Енциклопедія інтелектуальної власності розгля-
дає економічну стратегію як «визначення пріоритет-
них цілей, засобів і способів їх реалізації, виходячи зі  
змісту об’єктивних процесів і тенденцій». Економічна 

тактика визначена енциклопедією як «сукупність най-
ближчих цілей, завдань, засобів і способів їх досяг-
нення для реалізації стратегічного курсу економічної 
політики в конкретних умовах поточного періоду» [6, 
с. 577, 596]. 

Таким чином, призначення стратегічного плану-
вання бачиться у визначенні стратегічної мети, пріо-
ритетів розвитку, операційних і проміжних цілей, які 
дозволять досягти кінцеву ціль. Організація стратегіч-
ного планування соціально-економічного розвитку 
держави і регіонів як єдиної системи повинна перед-
бачати ієрархію цілей не тільки у часі (поточні, ко- 
ротко- та середньострокові, довгострокові і перспек-
тивні), а й за призначенням — оперативні (опера-
ційні), проміжні і кінцеві, які забезпечують досяг-
нення стратегічної мети. 

Концептуально-аналітичне забезпечення страте-
гічного планування соціально-економічним розвит-
ком держави і регіонів як єдиної системи доцільно об-
ґрунтовувати, виходячи з вимог досягнення збалансо-
ваності і узгодженості загальнонаціональних інтересів, 
з одного боку, з інтернаціональними цілями сталого 
розвитку людства в умовах примусово-вимушеної гло-
балізації, а, з іншого боку, з регіональними цілями  
розвитку адміністративних областей і локальними ці-
лями адміністративних районів та Об'єднаних терито-
ріальних громад (ОТГ) при здійсненні децентралізації 
та реформи державного управління згідно Стратегії 
«Україна-2020» (передбачено 65 руйнівних реформ 
слов'янської божественної людяності).  

Держсекретар США Ентоні Блінкен в березні 
2021 р. наголошував: «Ми не будемо просувати демо-
кратію через дорогі військові операції або повалення 
авторитарних режимів силою. Ми пробували такі так-
тики в минулому і це не працювало. Однак США до 
кінця не відмовилися від самої ідеї формування чужих 
урядів «під себе». Адміністрація Президента США Джо 
Байдена буде це робити інакше — не через революції, 
а через «спонукання до реформ» за допомогою приму-
сово нав'язаних кредитів» [7]. 

Стратегія формування українського уряду була 
відпрацьована після Першого і Другого Майданів,  
перетворивши Україну у колоніального васала на осі 
Лондон-Вашингтон під кураторством іноземних і віт-
чизняних агентів впливу. Сучасна надбудова України 
динамічно поглиблює антагонізм базису держави до 
червоної лінії нового соціального вибуху в найбідні-
шій країні Європи. Міжнародний геополітичний біз-
нес для захисту від українського народу результатів  
роздержавлення і приватизації національного багат- 
ства зрежесував створення Національної гвардії (з 
12.03.2014 р.), Національного корпусу (з 14.10.2016 р.) 
та курс на членство в Північноатлантичному альянсі 
(активований в Конституції України з 21 лютого  
2019 р.). 

Діюче інформаційно-методичне забезпечення до-
сягнення узгодженості середньострокових цілей роз-
витку держави і регіонів в Україні розроблялось, впро-
ваджувалось і удосконалювалось при формуванні Дер-
жавної стратегії регіонального розвитку і Регіональних 
стратегій розвитку адміністративних областей на пе- 
ріоди до 2015 р. (2005-2006 рр. — на 10 років), до 2020 р. 
(2014 р. — на 6 років) і до 2027 р. (2019-2020 рр. — на 
7 років).  

Плани заходів з реалізації цих стратегій почали 
розроблялись з 2014 р. на перших три (перший етап)  
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і наступні чотири роки (другий етап) як короткостро-
кові стратегічні плани. Але вони не передбачали кон-
цептуально-аналітичного переосмислення спадкоєм-
ності нових рішень методологічним положенням Дер-
жавної і Регіональних стратегій розвитку на період до 
2015 року, а також результатам впровадження Страте-
гії економічного і соціального розвитку України на 
2004-2015 роки «Шляхом європейської інтеграції». 

8 Цілей Розвитку Тисячоліття (ЦРТ) на 2001- 
2015 роки, до імплементації і адаптації 7-ми з яких на 
національному рівні та для адміністративних областей 
Україна приєдналась у 2003 р., залишились поза ува-
гою при підготовці Державної і Регіональних стратегій 
розвитку на періоди до 2015 та 2020 років. 

Досягнення ЦРТ до 2015 р. як за пілотними про- 
єктами, так і по Україні в цілому було визнано за най-
важливіше для консолідації зусиль трьох складових су-
спільства: влади, бізнесу та громадськості. Але цього 
не відбулося. Пілотні проєкти 2005-2006 рр. «Луган-
щина-ЦРТ» і «Донеччина-ЦРТ», а також пілотний 
проєкт 2010 р. «Крим-ЦРТ» залишились тільки нама-
льованими на папері. Пілотні проєкти були призвані 
адаптувати 15 завдань і 33 стратегічних індикатори  
7 національних цілей ЦРТ: 1) Подолання бідності  
(3 завдання та 5 індикаторів); 2) Забезпечення якісної 
освіти впродовж життя (2 завдання та 6 індикаторів); 
3) Забезпечення гендерної рівності (2 завдання та 4 ін-
дикатори); 4) Зменшення дитячої смертності (1 за-
вдання та 2 індикатори); 5) Поліпшення здоров’я ма-
терів (1 завдання та 2 індикатори); 6) Обмеження по-
ширення ВІЛ-інфекції/СНІДУ та туберкульозу і запо-
чаткування тенденцій до скорочення їх масштабів  
(2 завдання та 6 індикаторів); 7) Сталий розвиток  
довкілля (4 завдання та 8 індикаторів). 

Логічно припускаємо, що адаптація 8-ї ЦРТ в 
Українському Донбасі — «Сформувати всесвітнє парт-
нерство з метою розвитку» попередила б виникнення 
сепаратизму на територіях Луганської та Донецької 
областей.  

Тим більше, що Порядок розроблення, прове-
дення моніторингу та оцінки реалізації регіональних 
стратегій розвитку, затверджений постановою Уряду 
від 16 листопаду 2011 р. № 1186 (за підписом М. Аза-
рова), передбачав оцінювати вплив (реальний та про-
гнозований) зовнішньоекономічної та зовнішньополі-
тичної ситуації на основі здійснення якісної і кількіс-
ної характеристики зовнішніх відносин, міжрегіональ-
них та зовнішньоекономічних зв’язків (включаючи  
участь у транскордонному і міжрегіональному співро-
бітництві), а також оцінки кон’юнктури світового  
ринку, зовнішньополітичної ситуації в країнах — ос-
новних ділових партнерах. 

Результатом провалу пілотних проєктів стало ви-
никнення «районів, неконтрольованих центральним 
українським урядом» — Луганської і Донецької народ-
них республік (травень 2014 р.) та реінтеграція терито-
рії українського півострова Крим до складу Російської 
Федерації (березень 2014 р.). Населення неконтрольо-
ваних районів перестало уявляти себе в єдиному соці-
альному статусі і відчувати власну місцевість в терито-
ріальній єдності з іншими регіонами унітарної Укра-
їни.  

У 2019-2020 рр. в основу формування Державної 
стратегії регіонального розвитку і Регіональних стра-
тегій областей на період до 2027 року не було покла-
дено завершення впровадження Цілей Розвитку Тися- 

чоліття на період до 2015 року та реалізацію Цілей 
Сталого Розвитку на період до 2030 року, до вико-
нання яких Україна приєдналась з 2016 р.  

Після Другого Майдану позачергово обраний  
5-й Президент України Петро Порошенко, виступа-
ючи у вересні 2015 р. в Нью-Йорку на ювілейному  
70-му річному засіданні ООН, запевняв світову спіль-
ноту: «заради досягнення Цілей Сталого Розвитку на 
національному рівні Україна здійснюватиме нові про-
грами і проєкти, які на практиці забезпечать макро- 
економічну стабільність, екологічний баланс та соці- 
альну згуртованість. ЦСР служитимуть в якості за- 
гальної основи для подальших перетворень в Україні» 
[8]. 

Але затверджена Постановою Уряду 13.12.2017 р. 
№ 1071 Державна цільова програма відновлення та  
розбудови миру в східних регіонах України констату-
вала лише, що тільки під час її реалізації братимуться 
до уваги положення Національної доповіді «Цілі ста-
лого розвитку Україна-2030», які не стали основою 
цієї Державної цільової програми [9]. 

Обраний за чергою 6-й Президент України Воло-
димир Зеленський своїм Указом від 30.09.2019 р. 
№ 722 ще раз наголосив: «Цілі сталого розвитку Укра-
їни на період до 2030 року є орієнтирами для розроб-
лення проєктів прогнозних і програмних документів, 
проєктів нормативно-правових актів з метою забезпе-
чення збалансованості економічного, соціального та 
екологічного вимірів сталого розвитку України» [10]. 

Впровадженню стисло розглянутих положень 
концептуально-аналітичного забезпечення стратегіч-
ного планування соціально-економічного розвитку 
держави і регіонів як єдиної системи сприяла б випе-
реджаюча розробка Кодексу стратегування України 
(тобто, Планового кодексу за аналогією з Громадянсь-
ким кодексом, Бюджетним кодексом та Податковим 
кодексом).  

Розробку Планового кодексу України пропону-
ється розглядати як перший етап формування Плано-
вого регламенту діяльності парламентсько-президент-
ської республіки, який визначатиме зміст і строки під-
готовки і прийняття:   

— Державних і Регіональних стратегій соціально-
економічного і регіонального розвитку на 5-7 та 10 ро-
ків;   

— Перспективних (на 10 років) та середньостро-
кових (на 5-7 років) Прогнозів, Планів та Цільових 
програм розвитку;   

— Передвиборчої програми Президента України 
на термін каденції та щорічні Послання Президента 
України до Народу і Верховної Ради України;   

— Середньострокових бюджетів на 5 років та  
Бюджетних резолюцій на 3 роки кожного регіону та 
держави в цілому; 

— Комплексних цільових програм розвитку дер-
жави і регіонів за обов’язковою участю регіональних  
і місцевих органів влади (щорічно); 

— Планів роботи Верховної Ради України на 5 ро-
ків за участю Інституту законодавства (щорічно);   

— Планів діяльності Кабінету Міністрів України 
на 5 років за участю Відділень НАН України (що- 
річно).  

Забезпечення стратегічної плановості соціально-
економічного розвитку бачиться з обов'язковим вико-
ристанням положень Концепції людського розвитку та 
Бюджетного федералізму унітарної держави, як основи 
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цивілізаційного прогресу, що буде сприяти підви-
щенню державності регіонів та України в цілому. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Фахівці  
і соратники Інституту фізичної економіки ім. С. А. По-
долинського (Інститут природної економіки ім. В. І. Вер- 
надського, Інститут економіки промисловості НАН 
України, Бердянський університет менеджменту і біз-
несу, Буковинський університет, Хмельницький уні-
верситет управління і права) з 2001 р. об’єднують свої 
зусилля щодо генерації і розвитку нових знань, які за-
безпечують підвищення наукового рівня планово-ана-
літичної і прогнозно-цільової роботи Центральних  
і Регіональних органів законодавчої і виконавчої влади 
України. 

Творча співпраця наукових колективів полягає у 
спільній розробці науково-методичного забезпечення 
формування і реалізації єдиної соціально-економічної 
політики Центру і Регіонів згідно Конституції України 
на основі положень Концепції людського розвитку  
і Соціально-адекватного менеджменту. Ділове співро-
бітництво наукових колективів полягає у взаємній ді- 
яльності стосовно впровадження самостійно виконаних 
і спільних науково-методичних розробок у практичну 
роботу органів влади на загальнодержавному, регіона-
льному і місцевих рівнях.   

У 2001-2021 рр. основними напрямами співпраці 
і співробітництва стали: 

— формування нових напрямів фундаментальних 
і прикладних наукових досліджень щодо моніторингу 
і оцінювання політик, стратегій і тактик, цільових про-
грам, планів і проєктів малого, середнього та масштаб-
ного бізнесу, а також Планів дій органів влади; 

— виконання досліджень, які забезпечують зба- 
лансованість вартісного і натурально-речового виміру 
секторів національної економіки, не допускаючи її фі-
нансизацію та поглиблення накопичувального капіта-
лізму; 

— відновлення і продовження науково-методич-
них досліджень щодо комплексного стратегічного пла-
нування збалансованого еколого-соціально-економіч-
ного розвитку секторів національної економіки, Ре- 
гіонів і Держави загалом. Підготовка ініціативних до-
повідних записок Центральним і Регіональним орга-
нам виконавчої влади. 

Одним з результатів співпраці і співробітництва 
стало інформаційно-методичне забезпечення страте- 
гічного планування соціально-економічного розвитку 
держави і регіонів на середньостроковий період (5- 
7 років) з визначенням узгодженості і збалансованості 
показників Цілей Розвитку Тисячоліття та показників-
індикаторів Індексу регіонального людського розвит-
ку. Хмельницька, Тернопільська і Вінницька області, 
Поділля та Луганська і Донецька області Українського 
Донбасу стали базою пілотних проєктів «Державне ре-
гулювання регіонального людського розвитку» [11-14].  

Алгоритм функціонування механізму державного 
регулювання регіонального людського розвитку базу-
вався на методологічних положеннях системного уп-
равління за функціями Прогнозування-Програму-
вання-Бюджетування (ППБ) і включав наступні скла-
дові:  

1-й блок — Визначення цілей розвитку, моделю-
вання, прогнозування і планування регіонального 
людського розвитку; 

2-й блок — Фінансування і бюджетування регіо-
нального людського розвитку; 

3-й блок — Моніторинг індикаторів регіонального 
людського розвитку; 

4-й блок — Оцінка результативності та ефектив-
ності механізму державного регулювання регіональ-
ного людського розвитку. 

Основною метою пілотного проєкту було прове-
дення експерименту з відпрацюванням та остаточним 
визначенням повноважень Обласних державних адмі-
ністрацій (ОДА) і Районних державних адміністрацій 
(РДА) — функцій і структури, прав і відповідальності, 
компетенції по відношенню до органів місцевого са-
моврядування (ОМС).  

В умовах реалізації Концепції реформування міс-
цевого самоврядування та територіальної організації 
влади і відповідних законів України щодо бюджетної  
і фінансової децентралізації була можливість розроб-
ки, апробації і використання соціальних нормативів (в 
описовому та вартісному вигляді з регламентацією їх 
min/max значень у межах реальних обсягів фінансових 
ресурсів) і галузевих стандартів надання послуг в освіті 
і охороні здоров'я для забезпечення стійкого людсь-
кого розвитку регіонів [12, с. 13].  

На жаль, пілотні проєкти були проігноровані від-
повідними керівниками Уряду, Мінрегіонбуду та Мі-
ністерством освіти і науки України тому, що були під-
готовлені вітчизняними вченими без грантового фі-
нансування країнами групи G7 та кураторства вітчиз-
няними агентами впливу. 

На матеріалах статистичної звітності 2004-2014 рр. 
зазначених областей Поділля і Українського Донбасу 
були виконані прогнозні розрахунки 33-х показників 
Індексу регіонального людського розвитку (ІРЛР) цих 
регіонів  на 2016-2020 роки за Методикою виміру ІРЛР 
2012 року. Завдяки цьому були виявлені відповідні  
тенденції і закономірності та визначені пріоритети со-
ціально-економічного і людського розвитку в регіонах 
в контексті 6-ти аспектів:  

1. Відтворення населення (4 показники-стимуля-
тори, 1 показник-дестимулятор людського розвитку);  

2. Соціальне середовище (6 показників-дестиму-
ляторів людського розвитку);   

3. Комфортне життя (6 показників-стимуляторів 
людського розвитку); 

4. Добробут (4 показники-стимулятори, 1 показ-
ник-дестимулятор людського розвитку);  

5. Гідна праця (3 показники-стимулятори, 3 по-
казники-дестимулятори людського розвитку);  

6. Освіта (5 показників-стимуляторів людського 
розвитку). 

Робочою групою з впровадження системи ППБ в 
діяльність Хмельницької ОДА була здійснена оцінка 
стану виконання завдань Цілей Розвитку Тисячоліття 
на період до 2015 року по Україні, Хмельницькій та 
Чернівецькій областях. 

Уперше в державі розроблені Регіональні про-
грами людського розвитку Хмельницької, Луганської 
та Донецької областей на 2016-2020 роки в контексті 
аналізу стану досягнення і визначення завдань щодо 
завершення впровадження ЦРТ областей до 2020 року. 
Були уточнені діючі й обґрунтовані додаткові страте- 
гічні цілі Регіональних стратегій розвитку Хмельниць-
кої, Луганської і Донецької областей на період до 2020 
року. 

Результати наукових досліджень викладено в ко-
лективних монографіях і збірниках наукових праць: 
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1) Буковинського університету (монографія 
«Складові регіонального розвитку національного гос-
подарства». Чернівці: Книги — ХХІ, 2014. 156 с.; Збір-
ник наукових праць. Економічні науки: 2009. №5; 
2010. №6; 2012. №8; 2012. №9); 

2) Бердянського університету менеджменту і біз-
несу (монографії «Пріоритетні напрями соціально-
економічного розвитку України». Київ: Талком, 2020. 
536 с. та «Стратегічні пріоритети соціально-економіч-
ного розвитку України». Київ: Талком, 2020. 471 с.; 
Вісник Бердянського університету менеджменту і біз-
несу. Науковий економічний журнал: 2016. № 3 (35), 
№ 4(36); 2017. № 1 (37); 2018. № 1 (41), № 2 (42); 2019. 
№ 1 (45), № 2 (46); 2020. № 1 (47), № 2 (48); 2021.  
№ 1 (49), № 2 (50).  

3) збірнику наукових праць Інституту економіки 
промисловості НАН України «Управління економі-
кою. Теорія і практика. Чумаченківські читання». 
Київ, 2014; 2019; 2020;  

4) у наукових журналах Академії економічних 
наук України і Інституту економіки промисловості 
НАН України: 

— «Вісник економічної науки України»: 2010.  
№ 2 (18); 2011. № 1(19); 2014. № 2 (18), № 3 (19); 2016. 
№1 (30); 2017. № 1 (32); 2019. №2 (37); 2020. №1 (38); 

5) у науковому журналі Інституту економіки про-
мисловості НАН України та Луганського національ-
ного університету ім. Тараса Шевченка «Економічний 
вісник Донбасу»: 2016. № 1 (43); 2019. №2 (56), №3 
(57), № 4 (58); 2020. № 1 (59), № 2 (60), № 4 (62); 2021. 
№1 (63), №2 (64), № 4 (66). 

Результати досліджень фахівців і соратників Ін-
ституту фізичної економіки ім. С. А. Подолинського 
отримали позитивну оцінку в рецензії д.е.н., профе-
сора Володимира Кириловича Черняка «Українському 
народу — стабільний планомірно стійкий людський 
розвиток (оцінка стану науково-адміністративного за-
безпечення). Частина I. Загальна ситуація зі стратегіч-
ним плануванням людського розвитку в Україні) [15]. 
Професор В. К. Черняк виступив також рецензентом 
колективної монографії Бердянського університету 
менеджменту і бізнесу «Стратегічні пріоритети соці- 

ально-економічного розвитку України» (Київ: Талком, 
2020. 471 с.). 

У 2021 р. авторка статті здійснила апробацію влас-
них ідей і результатів багаторічних досліджень у сфері 
стратегічного планування соціально-економічного  
розвитку держави і регіонів на міжнародних науково-
практичних конференціях в країнах-членах ЄС: 

1) VI Міжнародна науково-практична конферен-
ція «Актуальні тенденції розвитку науки і практики» 
(25-27 жовтня 2021 р., м. Рим, Італія); 

2) XII Міжнародна науково-практична конфере-
нція «Про сучасні проблеми у науці  та шляхи їх роз-
в'язання» (6-8 грудня 2021 р., м.тГрац, Австрія); 

3) VIII Міжнародна науково-практична конфере-
нція «Наука і практика, актуальні проблеми, іннова-
ції» (9-12 листопада 2021 р., м. Амстердам, Нідер- 
ланди). 

У 2021 р. мала місце спільна публікація статті в 
міжнародному науковому журналі Green, Blue & 
Digital Economy Journal (частина 2, №3), м. Рига [16]. 

Головною метою статті є обґрунтування макету 
матриці завдань та індикаторів узгодження національ-
них цілей слов'янської держави з інтернаціональними 
цілями, регіональними і локальними цілями соціа-
льно-економічного розвитку держави і регіонів на ос-
нові аналітико-статистичної метрології регіонального 
людського розвитку базового, звітного і планового пе-
ріодів. Одним із основних завдань досягнення голов-
ної мети є визначення глосарію типових термінів по-
будови майбутньої системи стратегічного планування 
соціально-економічного розвитку держави і регіонів 
як органічного цілого і одночасно як діалектично  
розділеної єдності. 

Авторкою статті із використанням вихідних поло-
жень теорії цілеспрямованих систем, економічної кі-
бернетики та економічної теорії, теорій організації, 
відтворення, конвергенції та загальної теорії систем 
визначено принципи формування комплексного стра-
тегічного планування соціально-економічного роз- 
витку Української держави (табл. 1, яка в статті роз- 
глядалась як сукупність теоретичної і робочої гіпотез 
дослідження). 

 
Таблиця 1 

Принципи формування комплексного стратегічного планування соціально-економічного розвитку України 
Принцип Зміст

1 2

1. Духовності Моральні цінності, звичаї та традиції етносу, сконцентровані в релігійних навчаннях, 
проповідях і практиках, художніх образах мистецтва. Зміцнення духовності має передба-
чатися при плануванні освіти, ідейно-виховної та патріотичної роботи 

2. Людиноцентризму Розгляд й упровадження людиноцентризму як теоретичної складової національної ідеї. 
Людина, громадянин, людський і соціально-економічний розвиток — основа і стрижень 
державності 

3. Конституційності Здійснення державотворення згідно з Конституцією України 

4. Державності Визначення і реалізація соціально-економічної політики різних масштабів господарю-
вання 

5. Цивілізаційності Досконале володіння історичною спадщиною свого роду, відновлення способу, режиму 
і сенсу життя. Реформування освітньої, культурної та соціальної сфер 

6. Сталого розвитку Збалансованість екологічного, соціального й економічного процесів розвитку в єдиному 
вимірі 

7. Мудрості природи Триптих органічних складових: «матриця природи», «мистецтво життя», «розвиток еко-
спільнот» 

8. Єдності Органічне ціле місцевих, регіональних і загальнонаціональних відтворювальних процесів

9. Цілісності Внутрішня єдність багатоукладної економіки і соціальної сфери в національному госпо-
дарстві 
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Закінчення табл. 1 

1 2

10. Ієрархічності Субординація загальнодержавних, регіональних, локальних і місцевих цілей, індикаторів 
і пріоритетів по вертикалі та у часі 

11. Гармонійності Дотримання пропорцій державного і місцевих бюджетів у Зведеному (Консолідованому) 
бюджеті суверенної держави згідно з Божественною пропорцією «Золотого перетину» 

12. Справедливості Забезпечення рівності регіонів у розподілі фінансових ресурсів розвитку відповідно до 
внеску у ВВП держави 

13. Спадкоємності Уточнення, удосконалення і продовження попередніх проєктів при підготовці та прий-
нятті нових стратегічних рішень 

14. Аналітичності Виявлення об'єктивних тенденцій і закономірностей

15. Прогнозованості Аргументоване передбачення розвитку певних явищ і процесів у майбутньому 

Розроблено автором. 

 
Систематизацію уявлень комплексного стратегіч-

ного планування забезпечено шляхом використання 
історичного, діалектичного, структурно-функціональ-
ного, системного аналізу i синтезу, гіпотетико-дедук-
тивного, логічного і економіко-математичного моде-
лювання, емпіричного і теоретичного методів дослід-
ження соціально-економічного розвитку держави і ре-
гіонів як єдиної системи у 1991-2021 рр. [17, с. 274-297]. 

Відсутність законодавчо регламентованого по  
вертикалі і за часом порядку підготовки й прийняття 
загальнодержавних і регіональних рішень на основі 
сценарних і варіантних рекомендацій закладів вітчиз-
няної планово-економічної науки та окремих вчених 
фахівців сприяла зростанню правової недбалості пред-
ставників ЦОВВ як панівної надбудови. 

Після Першого і Другого Майданів перезаванта-
ження кадрового забезпечення ЦОВВ відбувалось не 

за професійними знаннями та досвідом прогнозно-
аналітичної роботи, а за причетністю до тіньового зба-
гачення та участі у партійній корупції й адресно- 
свідомому рейдерстві.  

Формування системи стратегічного планування 
соціально-економічного розвитку держави і регіонів 
як єдиного органічного цілого в умовах федералізації 
(бюджетної децентралізації) — це найбільш конструк-
тивний шлях збереження України як незалежної, су-
веренної, соціальної, правової і унітарної держави  
Європи. 

Виклад основних результатів дослідження. Вихо-
дячи з предмету дослідження, проєктами Законів Ук-
раїни «Про державне стратегічне планування» 2011 та 
2017 рр. головні терміни і провідні положення пред-
ставлено в табл. 2.  

Таблиця 2 
Порівняння визначень провідних термінів проєктів Законів України  

«Про державне стратегічне планування» 2011 та 2017 рр. 
№ 
з/п 

Терміни Визначення термінів та їх зміст
Проєкт ЗУ 2011 р. Проєкт ЗУ 2017 р. 

1 Державне стратегіч-
не планування 

Функція державного управління з об-
рання пріоритетів, визначення з ура-
хуванням наявних ресурсів цілей та 
напрямів розвитку, розроблення та 
виконання взаємозв’язаних завдань і 
заходів соціально-економічного роз-
витку 

Функція органів державного управління з ви-
значення та досягнення цілей, оцінки альтер-
нативних моделей та напрямів розвитку, об-
рання пріоритетів з урахуванням наявних ре-
сурсів, розроблення та виконання взаємо-
зв’язаних завдань і заходів розвитку, орієнто-
ване на досягнення результатів, оцінки ефек-
тивності та аналізу причин відхилення резуль-
татів від цілей, прийняття рішень щодо пере-
гляду державної політики 

2 Розроблення доку-
ментів державного 
стратегічного плану-
вання  

Процес аналізу, моделювання, фор-
мування бачення та визначення пріо-
ритетів, цільових індикаторів, страте-
гічних цілей, завдань, шляхів їх до-
сягнення та ресурсного забезпечення

Процедура державного стратегічного плану-
вання, що включає аналіз, моделювання, фор-
мування бачення та визначення цілей, напря-
мів, пріоритетів, завдань та заходів, ресурсного 
забезпечення, а також показників досягнення 
цілей та виконання завдань 

3 Принципи держав-
ного стратегічного 
планування 

1. Цілісності; 2. Внутрішньої збалан-
сованості; 3. Наукової обґрунтовано-
сті; 4. Гласності; 5. Результативності 
та ефективності функціонування сис-
теми державного стратегічного плану-
вання; 6. Дотримання загальнодер-
жавних інтересів; 7. Рівності; 8. Без-
перервності та повноти прийняття рі-
шень, пов’язаних з державним страте-
гічним плануванням; 9. Партнерства; 
10. Відповідальності учасників дер-
жавного стратегічного планування 

1. Цілепокладання;  
2. Єдності і комплексності; 
3. Цілісності;  
4. Наукової обґрунтованості;  
5. Гласності та прозорості;  
6. Вимірюваності; 7. Ефективності;  
8. Результативності; 9. Системності, безпе-
рервності, послідовності та наступності; 
10. Гнучкості; 11. Відповідальності 
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Порівняльний аналіз сутності та змісту наведених 
у табл. 2 термінів засвідчує про їх недостатню доско-
налість для типізації при формуванні відповідного гло-
сарію. Крім того, в першому проєкті закону 2011 р. на 
противагу другого проєкту закону 2017 р. визначено 
термін «Стратегія» як документ, в якому визначаються 
пріоритети, стратегічні цілі та напрями розвитку дер-
жави, окремих сфер, видів економічної діяльності та 
окремих адміністративно-територіальних одиниць [18].  

У другому проєкті закону 2017 р. у порівнянні з 
проєктом закону 2011 р. введено термін «Учасники 
державного стратегічного планування», до яких відне-
сені Верховна Рада України, Президент України, Ка-
бінет Міністрів України, Центральні органи виконав-
чої влади (ЦОВВ), Рада міністрів АР Крим, місцеві 
державні адміністрації та органи місцевого самовряду-
вання, Рада незалежних експертів, Рада національної 
безпеки і оборони України, Національна академія 
наук та інші головні розпорядники бюджетних коштів, 
які входять до системи ЦОВВ [19]. 

Співставлення сутності та змісту визначених 
принципів державного стратегічного планування пер-
шого (2011 р.) та другого (2017 р.) проєктів розгляну-
тих законів дозволяє констатувати про можливо умисне 
скасування після Другого Майдану соціально орієнто-
ваного українського державотворення згідно діючої 
Конституції України (1996 р., ст. 1).  

У проєкті Закону України 2011 р. (внесений КМУ 
до ВР України за підписом Миколи Азарова) був пе-
редбачений шостий принцип державного стратегіч-
ного планування щодо «дотримання загальнодержав-
них інтересів, які полягали в тому, що міністерства та 
інші ЦОВВ, місцеві органи виконавчої влади, органи 
місцевого самоврядування та Верховна Рада АР Крим 
розробляють документи державного стратегічного 
планування, виходячи з потреби у забезпеченні реалі-
зації загальнодержавної соціально-економічної полі-
тики» [18]. 

У проєкті Закону України 2017 р. (внесений до 
ВР за підписом Петра Порошенка) шостий принцип 
державного стратегічного планування був скасований. 
Тобто, позачергово обраний (після Другого Майдану, 
листопад 2013 р. — лютий 2014 р.) 5-й Президент Ук-
раїни Петро Порошенко не виступив гарантом діючої 
Конституції України, положення якої базувались на 
Декларації про державний суверенітет України сто- 
совно єдиної соціально-економічної політики держави 
і регіонів [19]. 

У своїй інаугураційній промові 07 червня 2014 р., 
звертаючись до населення Українського Донбасу, він 
наголосив, що «Україна була, є і буде унітарною дер-
жавою. Марення про федералізацію не має ґрунту в Ук-
раїні» [20]. Подальше українське державотворення 
стало відбуватися шляхом посилення унітарності Ук-
раїни як колонії Міжнародного геополітичного біз-
несу, що опирається на мілітаризацію.  

Не зважаючи на те, що в Конституції України не 
передбачено затвердження Стратегії розвитку держави 
президентом, Стратегія Сталого розвитку («Україна-
2020») була схвалена президентом Петром Порошен-
ком 12.01.2015 р., якою передбачалось збільшення чи-
сельності професійних військових з 2,8 до 5,6 осіб на 
1 тис. населення, тобто в 2 рази. Згідно Постанови 
КМУ від 31.05.2017 р. № 385 (за підписом В. Гройс-
мана) фонд оплати праці найманих працівників і  
грошового забезпечення військовослужбовців з  

796,3 млрд грн у 2017 р. передбачалось збільшити до 
1185,9 млрд грн у 2020 р., тобто в 1,5 раза. 

Альтернативним варіантом цього диктаторського 
твердження і мілітаристської політики Петра Поро- 
шенка на той час був обґрунтований фахівцями Інсти-
туту фізичної економіки ім. С. А. Подолинського ще у 
2011 р. розгляд України як унітарної держави з бюджет-
ним федералізмом, який спроможний забезпечувати 
гармонійне фінансове вирівнювання життєдіяльності 
адміністративних областей на основі прямих і зворот-
них зв’язків взаємодії Регіонів і Центру. 

Бюджетний федералізм передбачає досягнення 
структурної гармонії субнаціональних (регіональних)  
і загальнонаціональних (суспільних) відтворювальних 
процесів у соціально-економічному розвитку регіонів 
і держави. З 2001 р. розвитку положень бюджетного 
федералізму в Україні сприяли монографічні дослід-
ження, які передбачались паспортами магістерської 
освітянської програми 8.03050801 «Фінанси і кредит» 
та наукової спеціальності для кандидатських і доктор-
ських дисертацій за спеціальністю 08.00.08 «Гроші, фі-
нанси і кредит». 

Обґрунтований альтернативний варіант держав-
ного рішення стосовно стратегічного планування со-
ціально-економічного і людського розвитку в умовах 
підвищення фінансової самостійності регіонів 2011 р. 
випереджаючи розкрив визначення в інаугураційній 
промові Петра Порошенка 2014 р. наголос про те, що 
«найцінніше — не гроші, не заводи та підприємства, а 
"людський капітал", який має Україна» [20]. 

В Науково-практичному коментарі до Бюджет-
ного кодексу України, оновленого у 2010 р., альтерна-
тивний варіант передбачав розробку і реалізацію На-
ціональної й Регіональної програм людського розвит-
ку в межах складових частин консолідованого (зведе-
ного) бюджету держави на соціально-економічний  
розвиток регіонів і держави в цілому [21]. 

Згідно Конституції України, цей варіант забезпе-
чувався діючими Законами України: «Про місцеве са-
моврядування в Україні» (від 21.05.1997 р. № 280), 
«Про місцеві державні адміністрації» (від 09.04.1999 р. 
№ 586), «Про державні соціальні стандарти та дер- 
жавні соціальні гарантії» (від 05.10.2000 р. № 2017).  

На жаль, з 2014 р. нові кадри управлінців в Уряді 
і Мінрегіонбуді вочевидь навіть не ознайомились з 
цими законами і тому соціальні рішення попередників 
були проігноровані.  

У першу чергу не було виконано розпорядження 
Уряду від 13.03.2013 р. № 208-р «Про затвердження 
плану заходів на 2013-2016 рр. щодо реалізації Страте-
гії реформування системи надання соціальних послуг» 
[22].  

Згідно з цим розпорядженням необхідно було  
розробити і затвердити у 2013-2016 рр. державні стан-
дарти соціальних послуг, якими визначалися зміст, об-
сяг, норми, нормативи, умови та порядок надання со-
ціальних послуг, показники якості їх надання. Крім 
того, цим документом передбачалося складання пере-
ліку соціальних послуг, що надаються населенню в  
розрізі адміністративно-територіальних одиниць. 

Відсутність своєчасного виконання цього розпо-
рядження новим Урядом засвідчує його соціальну без-
порадність та соціальну відповідальність за дотриман-
ням положень Конституції України стосовно соціаль-
ності держави.  
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Розглядаючи становлення концептуально-аналі-
тичного забезпечення стратегічного планування соці-
ально-економічного розвитку держави і регіонів як 
єдиної системи, доцільно виділити наступні харак- 

терні складові Державних і Регіональних стратегій  
розвитку на періоди до 2015, 2020 і 2027 років, які до-
цільно використати при формуванні відповідного гло-
сарію (табл. 3):  

 
Таблиця 3 

Еволюція принципів регіональної політики в Україні 

Принципи регіональної політики 
Державної стратегії регіонального 

розвитку на період  
до 2015 року 

Основні принципи реалізації 
державної регіональної політики 
Державної стратегії регіонального 

розвитку на період  
до 2020 року 

Принципи політики регіонального 
розвитку проекту Державної страте-
гії регіонального розвитку на період 

до 2027 року 

1. Програмування;  
2. Концентрація;  
3. Синхронізація дії;  
4. Полярізований розвиток;  
5. Додатковість;  
6. Субсидіарність;  
7. Збалансований розвиток;  
8. Партнерство;  
9. Єдність 

1. Конституційність та законність; 
2. Співробітництво;  
3. Паритетність;  
4. Відкритість;  
5. Субсидіарність;  
6. Координація;  
7. Єдність;  
8. Історична спадкоємність;  
9. Сталий розвиток 

1. Субсидіарність;  
2. Комплексний територіальний 
підхід;  
3. Партнерство та співпраця;  
4. Територіальна та секторальна 
концентрація;  
5. Прийняття рішень на основі до-
казів;  
6. Сталі інвестиції;  
7. Розвиток мереж;  
8. Просторове планування 

Основна мета Державної стратегії регіонального розвитку

Створення умов для підвищення 
конкурентоспроможності регіо-
нів, забезпечення їх сталого роз-
витку на сучасній технологічній 
основі, високої продуктивності 
виробництва та зайнятості насе-
лення 

Створення умов для динамічного, 
збалансованого розвитку регіонів 
України — розвиток та єдність, 
орієнтовані на людину 

Розвиток та єдність, орієнтовані на 
людину — гідне життя для кожного 
в згуртованій, децентралізованій, 
конкурентоспроможній і демокра-
тичній Україні 

Стратегічне бачення регіонального розвитку та країни в цілому 

Забезпечення динамічного зба-
лансованого розвитку країни в 
цілому з наближенням рівня 
життя до європейських стандар-
тів і створення умов для поси-
лення економічної активності в 
усіх регіонах 

Розв'язання існуючих проблем 
шляхом використання внутрішніх 
і зовнішніх можливостей регіонів 
та територій 

Секторальні політики, державні та 
регіональні програми розвитку ма-
ють відповідати Генеральній схемі 
планування територій України 

Цілі Державної регіональної політики
Стратегічні завдання Державної 
політики регіонального розвитку 
України: 1. Підвищення конку-
рентоспроможності регіонів та 
зміцнення їх ресурсного потен- 
ціалу; 2. Забезпечення розвитку 
людських ресурсів; 3. Розвиток 
міжрегіонального співробітниц-
тва; 4. Створення інституціона-
льних умов для регіонального 
розвитку 

1. Підвищення рівня конкуренто-
спроможності регіонів; 2. Терито-
ріальна соціально-економічна інте-
грація і просторовий розвиток; 
3. Ефективне державне управління 
у сфері регіонального розвитку 

І. Формування згуртованої держави 
в соціальному, гуманітарному, еко-
номічному, екологічному, безпеко-
вому та просторовому вимірах.  
ІІ. Підвищення рівня конкуренто-
спроможності регіонів.  
ІІІ. Розбудова ефективного багато-
рівневого врядування 

 
А. З Державної стратегії регіонального розвитку 

на період до 2015 року, яка була затверджена Поста-
новою Уряду від 21.07.2006 р. № 1001 доцільно вико-
ристати наступні терміни: 1. Основні проблеми регіо-
нального розвитку; 2. Принципи регіональної полі-
тики; 3. Стратегічні завдання державної політики ре-
гіонального розвитку; 4. Пріоритетні напрями в роз-
в’язанні стратегічних завдань; 5. Державна підтримка 
та інституціональні умови для регіонального розвитку; 
6. Механізм реалізації. 

Державна стратегія регіонального розвитку на пе-
ріод до 2015 року була останньою за роки «незалежно-
сті» суверенної України, в якій були визначені: 

— пріоритетні напрями розвитку кожного регіону 
держави, виходячи з загальнонаціональних інтересів;  

— схеми досягнення збалансованості стратегічних 
завдань, пріоритетних напрямів і заходів з показни-
ками оцінки реалізації Стратегії; 

— система показників узгодження діяльності  
центральних і місцевих органів виконавчої влади та 
органів місцевого самоврядування щодо соціально-
економічного розвитку регіонів (табл. 4). 

При виконанні з визначених чотирьох стратегіч-
них завдань другого завдання «Забезпечення розвитку 
людських ресурсів» передбачено моніторинг 4-х по- 
казників (1. Індекс людського розвитку; 2. Рівень  
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Таблиця 4 
Система показників узгодження діяльності центральних і місцевих органів виконавчої влади та органів місце-

вого самоврядування щодо соціально-економічного розвитку регіонів* 

№ 
з/п 

Показники 

1 Загальний індекс депресивності регіонів 

2 Обсяг доходів місцевих бюджетів у розрахунку на одну особу

3 Середньомісячна номінальна заробітна плата найманих працівників

4 Рівень бідності 

5 Кількість дітей, які отримують державну допомогу, її середній розмір

6 Кількість малозабезпечених громадян, які отримують державну допомогу, її середній розмір 

7 
Кількість непрацездатних громадян з мінімальними доходами, яким призначена цільова грошова до-
помога, її середній розмір 

8 
Кількість сімей, яким призначені субсидії для відшкодування оплати житлово-комунальних послуг, їх 
питома вага у загальній кількості сімей 

9 Рівень зайнятості та безробіття серед осіб віком 15-70 років, визначений за методологією МОП

10 
Чисельність економічно неактивного населення у працездатному віці, у тому числі осіб віком до 
35 років 

11 Кількість зареєстрованих безробітних, які отримують допомогу з безробіття 

12 Коефіцієнт смертності дітей віком до 1 року

13 
Загальний рівень захворюваності населення (туберкульоз, ВІЛ/СНІД, розлади психіки та поведінки, 
злоякісні новоутворення) 

14 Кількість інвалідів у розрахунку на 1 тис. осіб

15 Забезпеченість громадян житлом 

16 
Рівень забезпечення житлового фонду водовідведенням, каналізацією, центральним опаленням, газом, 
гарячим водопостачанням 

17 Розподіл населення за освітою (за даними перепису населення 2001 р.)

18 Частка населення віком 19 років і старше, що не має вищої освіти

19 Кількість малих підприємств у розрахунку на 10 тис. осіб

20 Кількість фізичних осіб, зайнятих підприємницькою діяльністю, у розрахунку на 10 тис. осіб 

21 Обсяг роздрібного товарообороту на одну особу

22 Державні капітальні інвестиції у розвиток депресивних територій

23 Обсяг державної фінансової підтримки для розвитку підприємництва на депресивних територіях

24 Обсяг міжнародної технічної допомоги, що спрямовується на подолання депресивності територій

* Cкладено автором на основі Постанови Уряду України від 21.07.2006 р. № 1001 «Про затвердження Державної 
стратегії регіонального розвитку на період до 2015 року» [23]. 

 
освіченості населення; 3. Середньомісячний рівень 
доходів у розрахунку на одну особу; 4. Кількість за- 
реєстрованих злочинів (правопорушень), у тому числі 
серед підлітків), що дозволило їх зорієнтувати на здій-
снення 3-х пріоритетних напрямів соціально-еконо- 
мічного розвитку: 

1) забезпечення високих стандартів навчання, до-
ступного для працівників протягом усього періоду їх 
виробничої діяльності (з 6 показниками оцінки його 
досягнення); 

2) активізація співпраці в сфері освіти і науки (з 
3 показниками оцінки його досягнення); 

3) забезпечення повної зайнятості працездатного 
населення (з 6 показниками оцінки його досягнення). 

У порівнянні з плановою, в умовах ринкової еко-
номіки в період до 2015 р. було забезпечено збере-
ження принципу спадкоємності високопрофесійного 
кадрового забезпечення в Міністерстві економічного 
розвитку і торгівлі України, яке було створено на базі 
колишнього Державного планового комітету Україн-
ської РСР. 

Напроти, після перерозподілу у 2011 р. повнова-
жень щодо методичного супроводження підготовки 
Державної і Регіональних стратегій розвитку з Мін- 
економрозвитку на Мінрегіонбуд відбулось пору-
шення цього принципу. Строки та якість підготовки 
наступної Державної стратегії регіонального розвитку 

на період до 2020 р. характеризувався цілим рядом 
промахів, прорахунків і недоліків, найбільш вагомі з 
яких розкриті в авторській публікації [17].  

Б. Визначення глосарію типових термінів побу-
дови майбутньої системи стратегічного планування 
соціально-економічного розвитку держави і регіонів 
як єдиного цілого передбачає врахування положень 
Державної стратегії регіонального розвитку на період 
до 2020 р., яка була затверджена Постановою Уряду 
06.08.2014 р. № 385 (після Другого Майдану): 1. Сек-
торальна (галузева), територіальна (просторова), 
управлінська складові частини Стратегії; 2. Стратегі-
чні завдання; 3. Цілі регіональної політики; 4. Прин-
ципи державної регіональної політики; 5. Стратегічні 
бачення і мета регіонального розвитку; 6. Операційні 
цілі; 7. Етапи досягнення стратегічних цілей; 8. Сис-
тема організації процесу стратегічного планування ре-
гіонального розвитку; 9. Горизонтальні і вертикальні 
схеми координації діяльності центральних і місцевих 
органів влади та органів місцевого самоврядування; 
10. Інструменти, етапи і механізм реалізації Стратегії; 
11. Регіональні програми розвитку секторів еконо-
міки; 12. Інституціональне організаційне і фінансове 
забезпечення реалізації Стратегії; 13. Система моніто-
рингу та оцінки результативності реалізації Стратегії. 

Відсутність своєчасної розробки вітчизняного ме-
тодичного забезпечення стратегічного планування ре- 
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гіонального розвитку призвела до того, що Постанова 
Уряду України від 06.08.2014 р. № 385 «Про затвер-
дження Державної стратегії регіонального розвитку на 
період до 2020 року» була виконана тільки частково. 
Доручення органам влади у 6-місячний строк (до лю-
того 2015 р.) розробити план заходів з реалізації Стра-
тегії та приведення регіональних стратегій розвитку у 
відповідність до Державної стратегії було виконано 
тільки 7 держадміністраціями й обласними радами з 22.  

Постановою Уряду від 06.08.2014 р. № 385 «Про 
затвердження Державної стратегії регіонального роз-
витку на період до 2020 року» (за підписом А. Яце-
нюка) визнано такими, що втратили чинність поста-
нови Уряду від 21.07.2006 р. № 1001 «Про затвер-
дження Державної стратегії регіонального розвитку на 
період до 2015 року» (за підписом Ю. Єханурова) та 
від 16.11.2011 р. № 1189 «Про затвердження Порядку 
розроблення моніторингу та оцінки реалізації Дер- 
жавної стратегії регіонального розвитку» (за підписом 
М. Азарова) і 16.11.2011 р. № 1190 «Про внесення змін 
до Постанови Кабінету Міністрів України від 21 липня 
2006 р. № 1001» (за підписом М. Азарова).  

Але як здійснювати моніторинг виконання стра-
тегічних рішень на 10 років за 17 місяців до їх завер-
шення? Нове методичне забезпечення розробки Дер-
жавних і регіональних стратегій розвитку було затвер-
джено лише у листопаді 2015 р. постановами Уряду  
від 11.11.2015 р. № 931 та № 932. 

Доречно відмітити факт пошуку серед ЦОВВ най-
більш досвідченого за кадровим потенціалом відпові-
дального за розробку як Державної стратегії регіо- 
нального розвитку, так і за розроблення та контроль 
виконання Планів-заходів щодо її реалізації. Так, по-
становою Уряду від 21.07.2006 р. № 1001 такими пов-
новаженнями було наділено Міністерство регіональ-
ного розвитку і будівництва, а Постановою Уряду від 
16.11.2011 р. № 1190 (за підписом М. Азарова) повно-
важення координації діяльності центральних і місце-
вих органів виконавчої влади з цих питань були по- 
кладені на Міністерство економічного розвитку і тор-
гівлі. 

Одночасно, постановою Уряду від 16.11.2011 р.  
№ 1186 (за підписом М. Азарова) Міністерству регіо-
нального розвитку, будівництва та житлово-комуналь-
ного господарства доручалось забезпечення методич-
ного супроводження підготовки Регіональних страте-
гій розвитку.  

В становленні єдиної системи стратегічного пла-
нування соціально-економічного розвитку держави  
і регіонів особливе місце займала постанова Уряду від 
16.11.2011 р. № 1190 «Про внесення змін до постанови 
Уряду від 21.07.2006 р. № 1001» (за підписом М. Аза-
рова).  

Саме в цій постанові Уряду було визначено:  
- по-перше, відсутність єдиної системи стратегіч-

ного планування та механізму узгодження стратегіч-
них пріоритетів розвитку держави і регіонів;  

- по-друге, недооцінка державної регіональної 
політики як невід'ємної складової соціально-еконо- 
мічної політики;  

- по-третє, запровадження інструменту стимулю-
вання розвитку регіонів на основі договірних стосун-
ків між КМУ та ВР АР Крим, обласними, Київською 
і Севастопольською міськими радами; 

- по-четверте, законодавче визначення вимог до 
державної системи державного управління регіональ- 

ним розвитком шляхом розробки Закону України 
«Про основні засади державної регіональної полі-
тики». 

Крім того, пріоритетним напрямом створення ін-
ституціональних умов для регіонального розвитку була 
визнана «побудова з урахуванням досвіду країн ЄС су-
часної ефективної системи державного управління ре-
гіональним розвитком, спрямованої на забезпечення 
зменшення регіональних диспропорцій, підвищення 
конкурентоспроможності регіонів, надання високоякі-
сних послуг населенню» [23]. 

Досягнення цілей Державної стратегії регіональ-
ного розвитку на період до 2015 року передбачало, на-
самперед, «створення єдиної системи стратегічного 
планування і прогнозування розвитку держави та її ре-
гіонів на основі забезпечення єдиного підходу з ураху-
ванням пріоритетів та складових, що визначають спе-
цифіку розвитку кожного регіону» [23]. 

План заходів на 2015-2017 рр. з реалізації Дер- 
жавної стратегії регіонального розвитку на період до 
2020 року був затверджений постановою Уряду від 
07.10.2015 р. № 821, тобто через 14 місяців після її 
прийняття. При цьому індикатори оцінки результа- 
тивності виконання заходів були наведені з урахуван-
ням їх прогнозних значень станом на 01.01.2017 р., 
тобто лише на 2016 р. План заходів на 2015-2017 рр. 
включав дані про джерела фінансування, строк вико-
нання, відповідальних за виконання, індикатор оцінки 
результативності виконання за наступними напрям-
ками: 

І. Удосконалення механізму планування регіо- 
нального розвитку (3 заходи). 

ІІ. Забезпечення стабільного і передбачуваного 
фінансування регіонального розвитку (7 заходів). 

ІІІ. Вдосконалення процесу проведення моніто-
рингу та оцінки регіонального розвитку (6 заходів). 

ІV. Інституційне забезпечення регіонального роз-
витку (1 захід). 

Перелік щорічних індикаторів, на досягнення 
прогнозованих значень яких спрямована Державна 
стратегія регіонального розвитку на період до 2020 
року, було затверджено постановою Уряду 20.12.2017 р. 
№ 1089, тобто наприкінці третього року з шести років 
її планової реалізації. 

У цій постанові Уряду прогнозні значення інди-
каторів були наведені в розрізі цілей Державної стра-
тегії регіонального розвитку на період до 2020 року (з 
визначенням значень базових років: 2014, 2015, 2016, 
2017 рр.), а саме: 

- Ціль 1: «Підвищення рівня конкурентоспро- 
можності регіонів» (6 індикаторів); 

- Ціль 2: «Територіальна соціально-економічна 
інтеграція і просторовий розвиток» (10 індикаторів); 

- Ціль 3: «Ефективне державне управління у сфе-
рі регіонального розвитку» (4 індикатори). 

Доречно відмітити, числові значення щорічних 
індикаторів були наведені в цілому по Україні і по ре-
гіонам в розрахунку на 10 тис. наявного населення або 
на 1 особу, тобто взаємодія центру і регіонів зорієнто-
вано на директивне визначення Центром стратегічних 
цілей розвитку, на досягнення яких орієнтувались би 
Регіони, не маючи з Центром зворотних зв’язків. А як 
же врахувати диспропорції та специфіку розвитку  
кожного регіону?  

Відповідь на це запитання надавали Методики 
виміру регіонального людського розвитку за 9 аспек- 
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тами та 92 показниками (1999-2012 рр.) або за 6 ас- 
пектами і 33 показниками (2004-2018 рр.), з яких 22 — 
показники-стимулятори людського розвитку, а 11 — 
дестимулятори людського розвитку. 

Методики виміру ІРЛР забезпечували проведення 
аналітичних оцінок кожної адміністративної області 
на єдиній шкалі виміру 6 аспектів людського розвитку. 
Отримання негативних результатів аналізу ставало ба-
зою планування відповідних заходів в програмах соці-
ально-економічного розвитку регіонів з урахуванням 
специфіки їх життєдіяльності. 

Переосмислення концептуально-аналітичного за-
безпечення стратегічного соціально-економічного  
розвитку держави і регіонів як єдиного цілого дозво-
ляє констатувати невипадковість скасування Урядом 
України після Другого Майдану Методик оцінки ІРЛР 
2011 та 2012 рр. 

Крім того, було скасовано випуск щорічних ста-
тистичних бюлетенів «Регіональний людський розви-
ток», які засвідчували, що на протязі 13 років спосте-
режень (1999-2012 рр.) Луганська і Донецька області 
Українського Донбасу завжди займали 26 і 27 місця 
(інколи міняючись місцями) серед 27 адміністративно-
територіальних одиниць України: 24 адміністративні 
області, АР Крим, м. Київ і м. Севастополь. 

Жодного разу Центром не були прийняті відпо- 
відні державні стратегічні рішення щодо зміни такої 
ситуації. А після Другого Майдану в Державній стра-
тегії регіонального розвитку на період до 2020 року 
оцінки ІРЛР цих областей у 2012 і 2013 рр. взагалі були 
сфальсифіковані.  

Планом заходів на 2015-2017 рр. з реалізації Дер-
жавної стратегії регіонального розвитку на період до 
2020 року було передбачено розроблення та подання 
на розгляд Уряду проєкту акту Кабінету Міністрів Ук-
раїни щодо порядку та методики обрахування ІРЛР та 
розрахунку їх прогнозних значень на період до 2020 
року (строк до 01.10.2016 р., що було затверджено По-
становою Уряду 07.10.2015 р. № 821).    

У 2016 р. фахівці Інституту фізичної економіки 
ім. С. А. Подолинського розробили методику прогно-
зування ІРЛР і здійснили розрахунки на період до 2020 
року по Хмельницькій, Луганській і Донецькій облас-
тях. Але, на жаль, відповідальні керівники Уряду Ук-
раїни і Мінрегіонбуду виявилися непослідовними в 
практичній реалізації власних попередніх рішень, або 
виконували цільові вказівки іноземних консультантів  
і експертів чи кураторів грантових досліджень. 

У 2007-2008 рр. в умовах розгортання світової фі-
нансової кризи, яка охопила і економіку України, 
«Особисто причетний» до лібералізації української 
економіки д.е.н., професор, член-кореспондент АН 
УРСР Олександр Сергійович Ємельянов підкреслю-
вав: «Чиновники різних рівнів саме найбільше побою-
ються бути причетними до встановлення планових  
завдань і організації їх виконання. Адже це — відпові-
дальність за розвиток галузей і регіонів, впровадження 
реформаторських ідей, а головне — систематичний  
контроль і реагування на всі економічні колізії» [24, 
с. 52]. На сьогодні відсутність державного планування 
і контролю за виконанням доленосних державних рі-
шень призвели до краху сучасної національної еконо-
міки. 

План заходів на 2018-2020 рр. з реалізації Дер- 
жавної стратегії регіонального розвитку на період до 
2020 року був затверджений постановами Уряду від 

20.12.2017 р. № 1089 та 12.09.2018 р. № 733, тобто на 
дев’ятий місяць їх практичної реалізації. Так, в строк 
до 01.07.2019 р. було передбачено «Впровадження си-
стеми стратегічного планування регіонального роз- 
витку на засадах смарт-спеціалізації» з призначенням 
відповідальними за виконання Мінрегіону, Мінеко- 
номрозвитку, МОН, Мінкультури та інші ЦОВВ, а та-
кож Раду Міністрів АР Крим, обласні, Київську та Се-
вастопольську міські держадміністрації. 

План заходів передбачав «оригінальний» індика-
тор оцінки результативності виконання цього заходу — 
«Методику розроблення регіональних стратегій роз- 
витку і Планів заходів їх реалізації, а також прове-
дення моніторингу та оцінки результативності їх реа-
лізації на засадах старт-спеціалізації розроблено та за-
тверджено наказом Мінрегіону». Але, не існує Мето-
дики крім тієї, яка була затверджена наказом Мін- 
регіонбуду ще 31.03.2016 р. № 79. 

Позитивним результатом Плану заходів на 2018-
2020 рр. з реалізації Державної стратегії регіонального 
розвитку на період до 2020 року є забезпечення реалі-
зації наступних програм регіонального розвитку: 
1) «Інноваційна економіка та інвестиції»; 2) «Сільсь-
кий розвиток»; 3) «Розвиток туризму»; 4) «Розвиток 
людського потенціалу»; 5) «Загальноукраїнська солі-
дарність»; 6) «Підтримка розвитку депресивних тери-
торій»; 7) «Ефективне управління регіональним роз- 
витком». 

Особливої уваги заслуговує «оригінальний» інди-
катор оцінки результативності виконання 4-ої про-
грами «Розвиток людського потенціалу» — досягнуто 
мету відповідно до визначених показників, які перед-
бачали входження України у 2020 році за Індексом 
людського розвитку до складу 50 кращих країн світу 
(проти 88 місця у 2017 р.), з одночасним зменшенням 
рівня смертності на 10%, а рівня бідності — на 15%. 

Отже, після Другого Майдану часовий регламент 
підготовки і прийняття загальнонаціональних страте-
гічних планових рішень постійно порушувався і супе-
речив десятому принципу Державного стратегічного 
планування законопроєкту 2011 р., який полягав у 
впровадженні відповідальності учасників державного 
стратегічного планування за ефективність виконання 
завдань та заходів, спрямованих на досягнення цілей 
розвитку держави при реалізації єдиної з регіонами со-
ціально-економічної політики. Об'єктивним стає не-
обхідність введення адміністративно-кримінальної 
відповідальності за свідоме порушення статей Консти-
туції України 1996 р. як державну зраду. 

Під впливом Міжнародного геополітичного біз-
несу почали здійснюватися заходи щодо децентраліза-
ції управління шляхом створення територіальних гро-
мад та їх об'єднань як базової одиниці адміністра- 
тивно-територіального устрою, кінцевою метою яких 
стало запровадження в Україні ринку землі завдяки 
свідомому створенню безпорадності регіональних ор-
ганів влади, начебто наділеними не тільки землями, а 
й комунальною власністю соціальної сфери. 

У контексті розгляду взаємодії надбудови і базису 
української держави, реальна децентралізація держав-
ного управління здійснюється шляхом ліквідації сіль-
ських, селищних і міських рад, районних і обласних 
рад, а найближчим часом — районних і обласних держ-
адміністрацій і запровадження посад «Префекта» ре- 
гіонів, які разом з Національним корпусом стануть  
диктаторською формою правління мілітаризованою 
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державою з феодально-олігархічним укладом суспіль-
ного буття. 

В. У 2019 р. проєктом Державної стратегії регіо-
нального розвитку на період до 2027 року «Розвиток 
та єдність, орієнтовані на людину» на відміну від ос-
таточного її варіанту, який був затверджений постано-
вою Уряду від 05.08.2020 р. № 695, крім принципів по-
літики регіонального розвитку були детально розкриті 
наступні проблемні питання у сфері реалізації Дер- 
жавної і регіональних стратегій розвитку на період до 
2020 року [25, с. 43-44]: 

«У сфері реалізації Державної стратегії регіональ-
ного розвитку: 

1) Непрогнозованість джерел фінансування стра-
тегії; 

2) Відсутність чіткого взаємозв’язку між страте- 
гічним та бюджетним плануванням, фінансова незабе-
зпеченість більшості завдань Стратегії; 

3) Недієвість існуючих інструментів та механізмів 
реалізації Стратегії; 

4) Відсутність належної координації центральних 
та місцевих органів влади з питань реалізації держав-
ної і регіональної політики; 

5) Фактично відсутність масштабних розвиткових 
проєктів регіонального розвитку, спрямованих на 
створення нових робочих місць, залучення інвестицій, 
активізацію економічного розвитку територій. 

У сфері реалізації Регіональних стратегій розвитку: 
1) Неузгодженість періоду дії окремих регіональ-

них стратегій і планів-заходів з їх реалізації з періодом 
дії Державної стратегії та Плану-заходів з її реалізації; 

2) Незабезпеченість виконання більшості завдань 
Регіональних стратегій розвитку відповідними фінан-
совим ресурсами; 

3) Надмірна деталізація технічних завдань на 
проєкти регіонального розвитку, що можуть реалізо-
вуватися за рахунок коштів з Державного фонду ре- 
гіонального розвитку (ДФРР); 

4) Територія впливу понад 60% проєктів не пере-
вищує розмір однієї громади; 

5) Не обґрунтоване завищення вартості Плану-
заходів з реалізації регіональної стратегії розвитку; 

6) Недостатній обсяг фінансування та його не 
прогнозованість; 

7) Невчасні надходження коштів з Державного 
бюджету для фінансування проєктів (у т.ч. ДФРР); 

8) Недостатній рівень кваліфікації розробників 
проєктів; 

9) Неспроможність переможців тендерів забезпе-
чити реалізацію проєктів на якісному рівні. 

У сфері відповідності проєктів, що фінансувались за 
рахунок коштів ДФРР стратегічним і програмним доку-
ментам: 

1) Мала місце значна регіональна диференціація 
проєктів за сферами реалізації. Разом з тим, більшість 
сфер, що мають прямий вплив на підвищення конку-
рентоспроможності регіонального бізнесу, не стали 
переможцями за результатами конкурсів регіональних 
комісій; 

2) Чисельність громад, в яких були реалізовані 
65% від загального числа проєктів ДФРР, скорочу-
ється. Лише Київська та Рівненська області інвесту-
вали всі ресурси ДФРР у проєкти громад, чисельність 
яких не скорочується; 

3) Створення нових робочих місць (925) передба-
чали 62 з 1646 проєктів, реалізованих за кошти ДФРР. 

Найбільше робочих місць створено у Львівській об- 
ласті (236). Однак всі ці робочі місця були створені у 
соціальній сфері і лягли додатковим фінансовим тяга-
рем на місцеві бюджети; 

4) Відсутні запобіжні чинники щодо розпоро-
шення коштів по дрібних об’єктах, так як відбір та 
оцінювання здійснюється регіональними комісіями 
без врахування системного підходу до вирішення про-
блем регіону». 

Наведені проблемні питання виникли не зважа-
ючи на те, що Планом заходів на 2015-2017 рр. за на-
прямком ІІ «Забезпечення стабільного і передбачува-
ного фінансування регіонального розвитку» були ви-
значені наступні конкретні заходи з: 

- фінансування програм (проєктів) регіональ-
ного розвитку за рахунок коштів ДФРР (2 заходи); 

- фінансування програм (проєктів) регіональ-
ного розвитку за рахунок коштів секторальної бюд- 
жетної підтримки ЄС (2 заходи); 

- розширення фінансування програм проєктів 
регіонального розвитку через механізм державно-при-
ватного партнерства (1 захід); 

- виконання та фінансування завдань Держав-
ної стратегії до 2020 року під час реалізації державних 
цільових, галузевих і бюджетних програм (23 заходи). 

Необхідно визнати, що наведені проблемні пи-
тання фінансування програм і проєктів регіонального 
розвитку відсутні в остаточному варіанті Державної 
стратегії регіонального розвитку на 2021-2027 рр., яка 
була затверджена Постановою Уряду від 05.08.2020 р. 
№ 695. У проєкті Державної стратегії були також ви-
значені проблемні питання: у сфері транскордонного 
співробітництва; інституціонального забезпечення 
(Міжвідомча координаційна комісія не виконувала 
своїх функцій; суттєві недоліки і промахи в діяльності 
Агенцій регіонального розвитку); моніторингу та  
оцінки державної регіональної політики [25, с. 45-48]. 

Таким чином, постанова Уряду від 21.07.2006 р. 
«Про затвердження Державної стратегії регіонального 
розвитку на період до 2015 року» була останньою, у 
якій визначалися державні пріоритети в кожній адмі-
ністративній області України, як основа організації уз-
годженої взаємодії Центру і Регіонів.  

На противагу, постановами Уряду від 06.08.2014 р. 
№ 385 «Про затвердження Державної стратегії регіо-
нального розвитку на період до 2020 року» та від 
05.08.2020 р. № 695 «Про затвердження Державної 
стратегії регіонального розвитку на період до 2027 
року» цей загальнонаціональний підхід стратегічного 
планування було скасовано, що сприяло посиленню 
відцентровості регіонального розвитку від стрижня 
державності — узгодженому і збалансованому соціа-
льно-економічному розвитку кожного регіону і дер-
жави загалом.   

Що стосується глосарія типових термінів, то з за-
твердженої Державної стратегії регіонального роз- 
витку на 2021-2027 роки доцільним є єдиний термін — 
«Завдання за напрямом», а також розділи Стратегії 
«Оперативні цілі та основні завдання, що забезпечу-
ють досягнення стратегічних цілей». 

У загальній частині затвердженої Державної стра-
тегії регіонального розвитку на 2021-2027 роки пом- 
пезно наголошено, що ця Стратегія визначає гене- 
ральний вектор сталого розвитку регіонів та розроблена 
відповідно до Цілей сталого розвитку України до 2030 
року, затверджених Указом Президента України від 
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30.09.2019 р. № 722. Це засвідчує обов’язковість вве-
дення у глосарій системи стратегічного планування 
соціально-економічного розвитку держави і регіонів 
як єдиного цілого нового терміну «Генеральний век-
тор сталого розвитку регіонів», який, на жаль, змістов-
но у Стратегії не розкритий. 

Державним експертам Міністерства розвитку гро-
мад та територій доречно нагадати, що ЦСР на період 
до 2030 року були проголошені ООН 25.09.2015 р. для 
всієї світової спільноти, в т.ч. і для України. Президент 
В. Зеленський своїм Указом від 30.09.2019 р. № 722 
тільки підтримав глобальні Цілі сталого розвитку до 
2030 року та результати їх адаптації з урахуванням спе-
цифіки розвитку України і постановив забезпечувати 
їх дотримання згідно Національної доповіді «Цілі ста-
лого розвитку: Україна» [10]. 

Указом від 20.09.2019 р. № 713 «Про невідкладні 
заходи щодо забезпечення економічного зростання, 
стимулювання розвитку регіонів та запобігання ко- 
рупції» Президент України В. Зеленський постановив 
Уряду до 01.01.2020 р. забезпечити розроблення та за-
твердження Державної стратегії регіонального роз- 
витку на 2021-2027 роки. Неузгодженість планових і 
фактичних термінів затвердження Стратегії-2027 між 
Указом Президента і постановою Уряду засвідчує від-
сутність як соціальної, так і адміністративно-кримі- 
нальної відповідальності державних експертів окремих 
ЦОВВ. 

Указом Президента України від 30.09.2019 р.  
№ 722 було доручено Уряду забезпечити «упрова-
дження» дієвої системи моніторингу реалізації ЦСР 
України на період до 2030 року та оприлюднення його 
результатів щороку до 1 березня року, який настає за 
звітним.  

Виходячи з результатів аналітичної оцінки опера-
ційних цілей та основних завдань Державної стратегії 
регіонального розвитку на 2021-2027 рр., можна ви-
словити робочу гіпотезу про те, що моніторинг її реа-
лізації буде здійснюватись згідно «генерального век-
тору сталого розвитку регіонів», в основі якого покла-
дено принцип виміру середньої температури: по окре-
мій палаті в лікарні — для областей, а по лікарні в ці-
лому — для держави в загалом. Так само, як і відбува-
ється у спрощеній системі оцінки ІРЛР Методикою 
2017 року (затверджена Урядом 20.12.2017 р. № 1029 
«Деякі питання удосконалення системи моніторингу 
та оцінки результативності реалізації державної регіо-
нальної політики»). Тобто, якщо рівень показників-ін-
дикаторів вище середнього значення за відповідною 
ознакою, то державного впливу на розвиток цього ре-
гіону не потрібно. 

Значно більшої уваги проблемам моніторингу в 
державі було приділено вченими і фахівцями в сфері 
статистики стосовно вимірювання досягнення ЦСР-
2030 регіонами України. Вибір індикаторів виміру та 
вивчення їх базових рівнів здійснювали в останні роки 
Державна служба статистики України (2018-2019 рр.), 
Мінекономіки України (2019 р.), Асоціація міст Укра-
їни (2019 р.), ДУ «Інститут регіональних досліджень 
ім. М. І. Долішнього НАН України» (2020 р.), Націо-
нальний інститут стратегічних досліджень (2021 р.). 

У 2017 р. на основі врахування адаптованих для 
України ЦСР-2030 та врахування Оновленої Стратегії 
сталого розвитку ЄС за участі ПРООН в України був 
розроблений проєкт «Стратегія сталого розвитку Ук-
раїни до 2030 року», який включав 7 стратегічних ці- 

лей із визначенням 20 операційних цілей. Але, як і в 
минулому, при приєднанні України до впровадження 
ЦРТ-2015 та ЦСР-2030 в цьому проєкті глобальні цілі 
були локалізовані тільки до національного рівня, без 
їх дезагрегації на регіональному (області) і більш ло-
кальному рівні — місцевому і ОТГ. Крім того, не були 
визначені стратегічні пріоритети, проміжні і опера-
ційні цілі. 

Фахівці Інституту фізичної економіки ім. С. А. По- 
долинського ще у 2016 р. на прикладі адміністратив-
них областей Поділля й Українського Донбасу роз- 
крили концептуально-аналітичні можливості визна-
чення стратегічних пріоритетів соціально-економіч-
ного розвитку кожної області на підставі оцінки фак-
тичної і прогнозної динаміки системи показників ви-
міру ІРЛР згідно Методики 2012 р. і наявності ста- 
тистичної бази з 2004 р.  

Після проголошення 25.09.2015 р. Програми роз-
витку ООН (ПРООН) 17 Цілей Сталого Розвитку на 
період до 2030 року, вісім з них були дезагреговані в 
системній узгодженості їх завдань і індикаторів з 33-
ма показниками 6-ти аспектів виміру ІРЛР згідно Ме-
тодики 2012 р. на статистичній базі з 2004 р. [26].  

До складу дезагрегованих цілей ввійшли наступні: 
1. Подолання бідності (3 завдання, 5 індикаторів); 
2. Подолання голоду, розвиток сільського господарс-
тва (2 завдання, 4 індикатори); 3. Міцне здоров'я і бла-
гополуччя (8 завдань, 13 індикаторів); 4. Якісна освіта 
(3 завдання, 5 індикаторів); 5. Гендерна рівність (1 за-
вдання, 1 індикатор); 6. Чиста вода та належні сані- 
тарні умови (1 завдання, 4 індикатори); 8. Гідна праця 
та економічне зростання (6 завдань, 11 індикаторів); 
11. Сталий розвиток міст і громад (3 завдання, 3 інди-
катори) [26, с. 174-177].  

Базовий рівень індикаторів ЦСР стає можливим 
доповнити оцінками фактичних значень у минулому 
(з 2004 р.) і прогнозованих значень (до 2027 та 2030 рр.) 
33 показників-індикаторів ІРЛР. Прогнозовані розра-
хунки по роках показників-індикаторів ІРЛР з нега- 
тивною динамікою стають основою визначення стра-
тегічних пріоритетів, проміжних і операційних цілей 
досягнення ЦСР. Стисло розглянутий методичний 
підхід визначення стратегічних пріоритетів людського 
і соціально-економічного розвитку був відпрацьова-
ний при розробці на 2016-2020 рр. Регіональних про-
грам розвитку Хмельницької області Поділля та Лу- 
ганської та Донецької областей Українського Донбасу. 
При цьому ознаками виділення підпрограм Регіональ-
ної програми людського розвитку були обрані: для 
Хмельниччини — 7 ЦРТ на період до 2015 р., а для 
областей Українського Донбасу — 6 аспектів виміру 
ІРЛР за Методикою 2012 р. на статистичній базі з 
2004 р. [14, с. 248, 256]. 

Прогнозні розрахунки ІРЛР на 2016-2020 рр. до-
зволили визначити 7 стратегічних пріоритетів для 
Хмельниччини та по 10 стратегічних пріоритетів для 
областей Українського Донбасу, серед яких 9 вияви-
лися однаковими. Це підтвердило однозначність дис-
пропорцій і специфіки життєдіяльності Луганської  
і Донецької областей та не випадковість рейтингових 
оцінок їх місць серед 27 адміністративних одиниць в 
Україні на протязі 13 років статистичних спостережень 
(1999-2012 рр.). 

Фахівцями Інституту фізичної економіки  
ім. С. А. Подолинського була також обґрунтована си-
стема узгодженості завдань та індикаторів 7 ЦРТ із  
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33-ма показниками 6-ти блок-аспектів ІРЛР [26, 
с. 174-177]. 

Аналіз динаміки в базовому періоді (2004- 
2012 рр.) та прогнозні розрахунки 33-х показників  
6-ти аспектів ІРЛР на 2021-2027 рр. в цілому по Укра-
їні та по кожній адміністративній області дозволяє 
отримати цифрові значення індикаторів стратегічних 
пріоритетів по роках.  

Концептуально доцільним виконання аналізу ди-
наміки і прогнозних розрахунків індикаторів страте- 
гічних пріоритетів стає їх розгляд за ознаками «Край» 
і «Кластер». 

Конструктивну ідею виділення «Країв» обґрунту-
вали автори Всеукраїнського проєкту «Наше спільне 
майбутнє», генератором якої виступив д.е.н., профе-
сор Черняк Володимир Кирилович [27, 28]. В 2005 р. 
В. К. Черняк навів історичні витоки формування 
«Країв» і запропонував за доцільне територіальний по-
діл України на 8 Країв (табл. 5) [28, с. 311]. 

 
Таблиця 5 

Крайовий поділ України 

№ 
з/п 

Краї Склад адміністративних 
областей 

1 Карпатський Львівська, Івано-Франків-
ська, Чернівецька, Закар-
патська 

2 Поліський Волинська, Рівненська, 
Житомирська 

3 Подільський Вінницька, Хмельницька, 
Тернопільська 

4 Київський Київська, Чернігівська, 
Черкаська 

5 Слобожансь-
кий 

Харківська, Сумська, Пол-
тавська 

6 Придніпров- 
ський 

Дніпропетровська, Запорі-
зька, Кіровоградська 

7 Причорномор-
ський 

Одеська, Херсонська, Ми-
колаївська, Крим 

8 Донецький Донецька, Луганська 

 
Географічні межі пропонованих Країв мають  

певний зв'язок з етнічним складом населення регіонів, 
історичним шляхом заселення територій, структурою 
базового виробничого потенціалу та міцністю внут- 
рішніх регіональних зв’язків. 

Моніторинг і рейтингові оцінки ІРЛР «Країв» ма-
ють стати еволюційною складовою концептуально 
аналітичного забезпечення системи стратегічного пла-
нування соціально-економічного розвитку держави  
і регіонів.  

Другою по важливості ознакою рейтингових оці-
нок ІРЛР адміністративних областей України доцільно 
вважати визначення «Кластерів», виходячи з визна-
чення стану стійкості регіонів в залежності від рівня 
соціально-економічної безпеки: 1. Сталий розвиток; 
2. Середній рівень; 3. Нестабільний стан; 4. Турбу- 
лентний стан.  

Фахівці Інституту фізичної економіки ім. С. А. По-
долинського узагальнили різні критерії кластеризації 
областей України при розробці комплексної оцінки 
ІРЛР, які ще чекають на своє визнання і практичне 
впровадження [29, с. 192]. 

Таким чином, подальший розвиток метрології 
ІРЛР призваний стати важливою складовою єдиної 

системи стратегічного планування соціально-еконо- 
мічного розвитку держави і регіонів для здійснення уз-
годженості локальних (місцевих і ОТГ), регіональних 
(Області, Краї, Кластери), національних (держави за-
галом) ЦСР з глобальними ЦСР Людства. 

Висновки. Розгляд соціально-економічного роз-
витку в структурі взаємодії надбудови і базису унітар-
ної і суверенної України дозволяє констатувати на- 
ступне. 

Україна накопичувала досвід стратегічного пла-
нування як шляхом формування Державних стратегій 
регіонального розвитку на періоди до 2015 (на 10 ро-
ків), до 2020 (на 6 років) та до 2027 (на 7 років) років, 
так і завдяки розробці Планів заходів з їх реалізації за 
етапами в три роки (перший етап) та чотири роки 
(другий етап). Але часовий регламент підготовки, 
прийняття і доведення до співвиконавців загально- 
національних стратегічних планових рішень постійно 
порушувався і суперечив десятому принципу Держав-
ного стратегічного планування законопроєкту 2011 р., 
який полягав у впровадженні відповідальності учасни-
ків державного стратегічного планування за ефектив-
ність виконання завдань та заходів, спрямованих на 
досягнення цілей соціально-економічного розвитку 
держави.  

Відсутність організації спільної і злагодженої у 
часі розробки Державної стратегії регіонального роз-
витку (ДСРР) між центральними та регіональними ор-
ганами виконавчої влади призвело до відцентровості 
регіональних цілей, пріоритетів і завдань від загально-
національних. Це сповільнило процеси державотво-
рення в Україні і прирекло до деградації цілісного  
і системного функціонування Центру і Регіонів.  

Стратегічне планування унітарної України по-
винно опиратися на нову логіку перспективного роз-
витку, яка передбачає визначення таких стратегічних 
цілей і стратегічних пріоритетів та їх індикаторів, що 
можуть забезпечити зміни негативних тенденцій ми-
нулого на позитивні в майбутньому. Стратегічне пла-
нування соціально-економічного розвитку держави  
і регіонів повинно реалізовуватись за наступною струк-
турно-логічною схемою: соціально-економічна полі-
тика — регіональна політика; стратегічні цілі — цільові 
програми; стратегічні пріоритети — стратегічні про- 
єкти розвитку; стратегічні індикатори — показники 
Планів дій по реалізації стратегії. 

Екстраполяція об’єктивних тенденцій складових 
ІРЛР на перспективний плановий період дозволяє з'я-
сувати негативну прогнозну динаміку тих з них, по 
яких необхідно обґрунтовувати стратегічні пріоритети 
й індикатори для цільових програм, глобальних і ло-
кальних проєктів і Планів дій з їх реалізації та Страте-
гії в цілому.  

В Україні, як суверенній, незалежній, правовій, 
соціальній і унітарній державі, стратегічне планування 
доцільно здійснювати з використанням національної 
методики виміру Індексу регіонального людського  
розвитку (ІРЛР, 2012 р.). В державі наявне статистич-
не забезпечення прогнозних розрахунків ІРЛР з 2004 р. 
після приєднання України у 2003 р. до Світової спіль-
ноти стосовно досягнення 7 Цілей Розвитку Тисячо-
ліття (ЦРТ), а у 2015 р. — до впровадження 17 Цілей 
Сталого Розвитку (ЦСР). Можливим стало інформа-
ційно-методичне узгодження індикаторів ІРЛР з інди-
каторами ЦРТ і ЦСР. 
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В Україні при наявності депопуляції нації і ка- 
тастрофічної трудової міграції центральною ланкою 
стратегічного планування соціально-економічного  
розвитку повинно стати цілеспрямоване відтворення 
населення, як базового аспекту людського розвитку, 
що обумовлюється відтворенням людського капіталу. 

Цілеспрямовані відтворювальні процеси на різ-
них рівнях державного управління соціально-еконо- 
мічним розвитком розподілені на: загальнодержавні 
(національна економіка); регіональні (адміністра- 
тивно-територіальний устрій); галузеві (галузі і сек-
тори економіки, види економічної діяльності); інди- 
відуальні (суб’єкти ринкових відносин різних форм  
власності). 

Повноваження Центральних і Регіональних орга-
нів влади в стратегічному плануванні обґрунтовані, 
виходячи з їх ролі в забезпеченні економічного круго-
обігу і синхронізації по ієрархії і за часом загально- 
державних і регіональних цілеспрямованих відтворю-
вальних процесів. Рівень завершеності економічного 
кругообігу відтворювальних процесів визначає співвід-
ношення централізму і автономності, а глибина взає-
модії цих процесів при простому і розширеному від- 
творенні, насамперед людського капіталу, визначає їх 
сумісність. 

Структура цілеспрямованих відтворювальних про-
цесів обумовлює потребу в їх децентралізованому  
бюджетуванні відповідно до видаткових повноважень 
Центральних і Регіональних органів влади в соціа-
льно-економічному розвитку. 

Децентралізоване бюджетування регіональних ці-
леспрямованих відтворювальних процесів стає провід-
ним елементом механізму обґрунтування Державної 
соціально-економічної політики, яка буде реалізовува-
тись у відповідних Державній і Регіональних стратегіях 
та Планах заходів з їх реалізації. 

Стратегічне планування регіонального розвитку 
не повинно передбачати фінансове вирівнювання як 
по вертикалі, так і по горизонталі. Децентралізоване 
бюджетування орієнтовано на фінансове забезпечення 
стратегічних цілей, пріоритетів, програм і проєктів 
власними джерелами в межах гармонійних пропорцій 
«Золотого перетину» між Державним і місцевими  
бюджетами в Зведеному бюджеті унітарної держави. 

Перспективи подальших науково-методичних  
розробок проглядаються в обґрунтуванні узгодженого 
«Дерева Цілей Розвитку» від Об'єднаних територіаль-
них громад (ОТГ) і Органів місцевого самоврядування 
(ОМС) до регіональних і центральних органів вико- 
навчої влади адміністративних областей і держави за-
галом.  
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СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 
ДЕРЖАВНИХ ПІДПРИЄМСТВ ГЕОЛОГОРОЗВІДУВАЛЬНОЇ ГАЛУЗІ 

 
Постановка проблеми. Постулатом є те, що дер-

жави, які мають значні природні ресурси (корисні ко-
палини) мають потенціал до стрімкого розвитку. Хоча 
світовий досвід у ретроспективі демонструє приклади, 
коли країни маючи відносно бідні запаси корисних 
копалин (наприклад, Японія) демонструють прогреси-
вний розвиток, а країни з відносно багатими природ-
ними ресурсами (так званий парадокс достатку) висту-
пають сировинним придатком розвинених держав.  

Україна, маючи в кінці ХХ століття у своїх надрах 
близько 5 відсотків мінерально-сировинного потенці-
алу світу та реалізовуючи його в основному шляхом 
виробництва високотехнологічної продукції, з кожним 
роком зміщується в бік сировинної економіки. На це 
є різні причини, що виходить за межі цього дослід-
ження.  

Натомість, враховуючи, що переважна більшість 
розвіданих запасів корисних копалин є результатом 
праці державних геологічних підприємств ще радянсь-
ких часів та в умовах всезростаючої потреби людства в 
корисних копалинах (товарах їхньої переробки), ви- 
черпності (або досить довгого періоду відновлення) 
слід акцентувати увагу на необхідності проведення но-
вих пошуково-розвідувальних робіт та переоцінки на-
явних перспективних об’єктів.  

У світлі вищезазначеного актуалізується пробле-
матика функціонування державних підприємств гео-
логорозвідувальної галузі у контексті їх здатності до 
виконання відповідної роботи. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. До- 
сліджень з питань діяльності та розвитку державних 
підприємств геологорозвідувальної галузі (далі — ДП) 
не так багато. Частково вони розкриваються в роботах 
М. Євдощука, М. Малової, В. Кривошеєва, В. Мако-
гона, Є. Іванової, Н. Лютої, Г. Лютого, Д. Золотарьо-
вої та інших. Таким чином, проблематика діяльності 
та розвитку ДП є маловивченою та потребує додатко-
вого дослідження. 

Метою статті є аналіз сучасного стану та визна-
чення перспектив розвитку державних підприємств  
геологорозвідувальної галузі. 

Виклад основного матеріалу. Кабінет Міністрів 
України (далі — КМУ) постановою від 03.03.2021 р. 
№ 179 затвердив Національну економічну стратегію 
на період до 2030 року (далі — Стратегія), в якій міс-
титься досить ґрунтовний аналіз видобувної промис-
ловості, зокрема, зазначається, що балансові запаси 
всіх горючих корисних копалин зменшилися порів-
няно з 2013 р., що свідчить про недостатній рівень по-
шуково-розвідувальних робіт та їх низькі темпи при-
росту, що є особливо критичним для вуглеводнів. Ба-
лансові запаси рудних корисних копалин та їх розро-
бка з 2013 по 2018 р. зросли лише для руд кольорових 
металів (у 1,6 раза), для руд чорних та інших металів 
запаси зменшилися (на 10 відсотків та 4 відсотки від-
повідно), що також свідчить про відсутність достат-
нього обсягу розвідувальних робіт [1]. 

При цьому Д. Золотарьова зазначає, що почина-
ючи з 1994 р. приріст розвіданих запасів більшості 
стратегічних видів корисних копалин не компенсує їх 
видобуток. Подальше зволікання із вжиттям дієвих за-
ходів зумовить нестачу деяких видів власної мінераль-
ної сировини, зниження рівня захисту національних 
інтересів. Крім традиційного імпорту нафти, газу, де-
яких кольорових і рідкісних металів, коксівного ву-
гілля, магнезиту, плавикового та польового шпату Ук-
раїна вже сьогодні ввозить сірку, яку до 1992 р. екс- 
портувала щороку [2, с. 86].  

Н. Люта та Г. Лютий також наголошують на знач-
ний ступінь відпрацьованості більшості родовищ і  
відсутність відновлення мінерально-сировинної бази 
(МСБ) через хронічне недофінансування геологороз-
відувальних робіт. Зазначають, що найбільш інвести-
ційно привабливі об’єкти, розвідані за радянських ча-
сів. Відповідно інвестори й донині розвідувальні ро-
боти проводять здебільшого на флангах відомих родо-
вищ [3, с. 4-6].  

У свою чергу В. Кривошеєв, В. Макогон та 
Є. Іванова взагалі зазначають, що за останні два деся-
тиліття колись потужний і високоефективний пошу-
ковий геологорозвідувальний комплекс України разом 
з галузевою наукою майже зруйновано [4, с. 31]. 
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Аналізуючи видатки державного бюджету Укра-
їни з 2003 по 2021 р. на розвиток МСБ (табл. 1, рис. 1) 
слід зазначити, що пік фінансування (для об’єктив- 
ності аналізу видатки розраховані в доларовому еквіва-
ленті) припадає на 2007 р. — 123 млн дол. США. Після 
світової фінансово-економічної кризи 2008-2009 рр. 
прослідковується поступове скорочення фінансу-
вання. Так, у 2009 р. порівняно з 2007 р. відбувається 
падіння видатків на 30 відсотків, яке з року в рік 

тільки наростало. З 2015 по 2021 р. фінансування на 
розвиток МСБ коливається в межах 4,7-3,7 млн 
дол. США (100 млн грн). У 2021 р. порівняно з 2007 р. 
видатки становлять тільки 3 відсотки! Що стосується 
перспектив, то в проєкті Закону про Державний  
бюджет України на 2022 рік на розвиток МСБ перед-
бачено 100 млн грн, відповідно фінансування продов-
жується за залишковим принципом.  

 
Таблиця 1 

Видатки державного бюджету України на розвиток мінерально-сировинної бази 

Роки 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021 
2022 

(план) 

Видатки, млн грн 250 372 616 668 500 198 100 100 100 100 100

Видатки. млн дол. США 47 71 123 86 63 25 4,7 3,8 4 3,7 -

Складено авторами на основі джерел [6; 7]. 

 

 
Рис. 1. Динаміка видатків державного бюджету України 

на розвиток мінерально-сировинної бази 

Складено авторами на основі джерел [6; 7]. 

 
Ураховуючи вищевикладене, необхідно зазна-

чити, що мінерально-сировинний потенціал України 
не використовується повною мірою та певним чином 
уповільнює економічний розвиток держави. У такий 
спосіб, існує потреба в удосконаленні існуючих підхо-
дів державної політики до розвитку МСБ (розробка 
комплексу заходів по відновленню широкомасштаб-
них геологорозвідувальних робіт). 

Частково такі заходи (завдання) містяться у Стра-
тегії (Напрям 12. Видобувна промисловість), зокрема, 
за стратегічною ціллю 1 передбачено: 

— покращення пошуково-розвідувальних робіт 
(завершення регіонального геологічного вивчення те-
риторій, картування територій масштабу 1:200000 за 
рахунок держави; забезпечення захищеного і постій-
ного державного фінансування геологорозвідувальних 
робіт); 

— збільшення державної підтримки георозвідки 
на період 2021-2030 років [1]. 

Розуміючи, що стратегія це не концепція чи про-
грама, все ж таки вона наповнена досить декларатив- 

ними орієнтирами та нереалістичними цільовими ін-
дикаторами (наприклад, залучення 2 млрд дол. США 
внутрішніх і зовнішніх інвестицій у розвідку та осво-
єння родовищ щороку [1]). Також не зовсім зрозуміло, 
хто буде реалізовувати поставлені завдання та хто 
спроможний на такі масштабні роботи (особливо за-
вершення регіонального геологічного вивчення тери-
торій та картування територій масштабу 1:200000).  

Як справедливо зауважується у Національній асо-
ціації добувної промисловості України — плани дуже 
амбітні, проте чи здатні ми їх впровадити у життя [5]. 
Адже якщо спиратися на державні підприємства гео-
логорозвідувальної галузі, то на сьогодні вони перебу-
вають у досить скрутному становищі. Більше того, з 
кожним роком відбувається звуження їхньої діяльно-
сті.  

Так, якщо у 2011 р. до сфери управління Дер- 
жавної служби геології та надр України (центральний 
орган виконавчої влади, який реалізує державну полі-
тику у сфері геологічного вивчення та раціонального 
використання надр [8]) відповідно до розпорядження 
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КМУ від 31.08.2011 р. № 810-р [9] передано 12 під- 
приємств (табл. 2), то вже в 2021 р. їх залишається 
тільки 7, а точніше 6, адже Казенне підприємство  
«Південний еколого-геологічний центр» знаходиться 
на території АР Крим. При цьому деякі підприємства 
мають заборгованість із заробітної плати, а також  

значний податковий борг. Проблемою є й те, що ро-
ками не призначаються керівники підприємств, а їх 
роботу здійснюють виконуючі обов’язки, така ситуація 
(у ретроспективі) стосується і Державної служби гео-
логії та надр України.   

 

Таблиця 2 
Перелік цілісних майнових комплексів 

державних підприємств, що належать до сфери управління 
Державної служби геології та надр України* 

Код  
згідно з 
ЄДРПОУ 

Станом на 2011 р. Станом на 2021 р. 

25119860 Державне регіональне геологічне 
підприємство "Донецькгеологія" 

Не перебуває у процесі припинення

01432150 Казенне підприємство  
"Південукргеологія"              

Реорганізоване шляхом перетворення у державне комерційне підпри-
ємство (на підставі розпорядження КМУ від 26.08.2020 р. № 1052-р). 
Податковий борг на 01.09.2021 р. — 33, 7 млн грн.  
Заборгованість із заробітної плати на 24.06.2021 р. — 12,1 млн грн 

25398506 
 

Північне державне регіональне  
геологічне підприємство  
"Північгеологія" 
 

Реорганізоване шляхом виділення частини майна з утворенням на 
його базі державного підприємства "Українська геологічна компанія" 
(на підставі розпорядження КМУ від 12.10.2011 р. № 1100-р), код 
ЄДРПОУ 38078094 — не перебуває у процесі припинення 

01432761 Державне геофізичне підприємство 
"Укргеофізика" 

Не перебуває у процесі припинення

01432859 Державне науково-виробниче під- 
приємство "Державний інформацій-
ний геологічний фонд України" 

Не перебуває у процесі припинення

14308279 Казенне підприємство "Кіровгеоло-
гія" 

Не перебуває у процесі припинення
Податковий борг на 01.09.2021 р. – 12, 2 млн грн 

01432032 Український державний геологороз-
відувальний інститут 

Передане до сфери управління Фонду державного майна (на підставі 
розпорядження КМУ від 12.08.2020 № 1010-р) 

25361584 Східне державне регіональне геоло-
гічне підприємство 

Передане до сфери управління Фонду державного майна (на підставі 
розпорядження КМУ від 12.08.2020 № 1010-р) 

01432144 Причорноморське державне регіо-
нальне геологічне підприємство 

Передане до сфери управління Фонду державного майна (на підставі 
розпорядження КМУ від 12.08.2020 р. № 1010-р) 

34112754 Державне підприємство "Бурштин 
України" 

Передане до сфери управління Фонду державного майна (на підставі 
розпорядження КМУ від 12.08.2020 р. № 1010-р) 

23450378 Казенне підприємство "Південний 
еколого-геологічний центр" 

Знаходиться в АР Крим (м. Сімферополь), що унеможливлює здійс-
нення заходів з управління суб’єктом господарювання 

16394030 Державне геологічне підприємство 
"Державна комісія з експертизи  
геологічних проєктів та кошторисів 
"Геолекспертиза"  

Діяльність припинена

* Не враховано приватне акціонерне товариство «Національна акціонерна компанія «Надра України». 
Складено авторами на основі джерел [9-13]. 
 

Окремо слід наголосити, що діяльність Держав-
ного комерційного підприємства «Південукргеологія» 
практично зупинена, а Державне геофізичне підпри-
ємство «Укргеофізика» працює неповний робочий  
тиждень (лише три дні). 

Український державний геологорозвідувальний 
інститут (далі — УкрДГРІ), Причорноморське дер- 
жавне регіональне геологічне підприємство, Східне 
державне регіональне геологічне підприємство, Дер-
жавне підприємство «Бурштин України» відповідно до 
розпорядження КМУ від 12.08.2020 р. № 1010-р [13] 
передані (зі значною податковою, кредиторською за- 
боргованістю, боргами по заробітній платі) зі сфери 
управління Державної служби геології та надр України 
(далі — Держгеонадра) до сфери управління Фонду 
державного майна України (далі — ФДМУ). Відпо-
відно стає очевидним (враховуючи умови, які склалися 
в геологорозвідувальній галузі), що підприємства пе-
редані не для їх реструктуризації та розвитку. 

При цьому справедливо зауважити, що з метою 
збереження ресурсів для реалізації державної політики 

у сфері геологічного вивчення та раціонального вико-
ристання надр, Держгеонадра провели своєчасну ро-
боту щодо часткової оптимізації державної власності 
та людських ресурсів (наукового потенціалу) шляхом 
переведення працівників, а також передачі об’єктів 
нерухомого майна та іншого окремого індивідуально 
визначеного майна з балансу зазначених підприємств 
на баланс державних підприємств, що продовжують 
перебувати у сфері управління Держгеонадр. 

Водночас слід зазначити, що рішенням Ради на-
ціональної безпеки і оборони від 16.07.2021 р., введе-
ним в дію Указом Президента України від 23.07.2021 р. 
№306/2021 [14], КМУ доручено вжити заходів щодо 
включення деяких державних підприємств, зокрема, 
УкрДГРІ до переліку об’єктів права державної влас- 
ності, що не підлягають приватизації. У світлі вище- 
зазначеного не зовсім стає зрозумілою логіка прий-
няття управлінських рішень, а також подальша діяль-
ність УкрДГРІ. Тобто чи повернуть підприємство до 
сфери управління галузевого органу (Держгеонадра), 
чи все ж таки воно залишиться у підпорядкуванні цент- 
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рального органу виконавчої влади зі спеціальним ста-
тусом, який у першу чергу реалізує державну політику 
у сфері приватизації (ФДМУ).  

Таким чином, структурно-галузеву політику і 
державну політику в цілому можна охарактеризувати 
як несистемну, нелогічну та позбавлену стратегічного 
планування. Причин щодо недосконалості такої полі-
тики можна назвати багато, з найголовніших слід ви-
ділити політичні кризи, швидку зміну керівників дер-
жавного апарату, некомпетентність тощо. 

Про незадовільний стан ДП йдеться і в Загально-
державній програмі розвитку мінерально-сировинної 
бази України на період до 2030 року (далі — Про-
грама). Зокрема, наголошено, що значна частина під-
приємств геологічної галузі має суттєве зношення і 
морально застаріле технічне оснащення, помітна частка 
якого придбана ще за часів СРСР, що суттєво гальмує 
розвиток МСБ в цілому. Проте, у Програмі передба-
чено і фінансування на технічне переоснащення га-
лузі, наприклад, у 2016-2030 рр. в обсязі до 10 відсотків 
витрат на геолого-розвідувальні роботи (далі — ГРР) 
[15], але зважаючи на обсяги видатків у 2016-2021 рр. 
(див. табл. 1) стає очевидним, що до оновлення мате-
ріальної бази ще далеко. 

Рахункова палата України у звіті про результати 
аудиту ефективності використання коштів державного 
бюджету, спрямованих на розвиток мінеральносиро-
винної бази (2019 р.) також наголошує на вищезазна-
ченій проблемі. Так, на період 2011-2018 рр. Програ-
мою був запланований обсяг видатків державного  
бюджету загалом 10 452,8 млн грн, а фактичні витрати 
становили тільки 1 785,4 млн грн. При цьому на тех-
нічне переоснащення підприємств геологічної галузі в 
2011-2018 рр. кошти планувалися та фактично виділя-
лися лише в 2012 р. в обсязі 0,9 млн грн (0,1 відсотка 
планових обсягів Програми). Відповідно невиділення 
належних коштів державного бюджету на виконання 
завдань та заходів Програми спричинило недовико-
нання запланованих регіональних геологічних до- 
сліджень і, в результаті, — недоотримання запланова-
них приростів запасів і ресурсів корисних копалин [16, 
с. 24-25]. 

Ситуацію частково може виправити (у разі вико-
нання) вже згадане рішення Ради національної без-
пеки і оборони від 16.07.2021 р. у частині доручення 
КМУ щодо внесення змін до Бюджетного кодексу Ук-
раїни стосовно зарахування до спеціального фонду 
державного бюджету зі спрямуванням на проведення 
геологорозвідувальних пошукових і пошуково-оціню-
вальних робіт, передбачених відповідними держав-
ними програмами, надходжень від: 

— рентної плати за користування надрами для ви-
добування корисних копалин загальнодержавного зна-
чення у розмірі 0,5 відсотка; 

— рентної плати за користування надрами для ви-
добування нафти, природного газу та газового конден-
сату у розмірі 1 відсотка; 

— збору за видачу спеціальних дозволів на ко- 
ристування надрами без проведення аукціонів у роз-
мірі 25 відсотків; 

— продажу спеціальних дозволів на користування 
надрами на аукціонах у розмірі 25 відсотків; 

— плати за надання в користування геологічної 
інформації, що є державною власністю, у розмірі  
25 відсотків [14]. 

Також у захист державної політики логічно опо-
нувати, що Україна має ринкову економіку, а біль-
шість ДП є комерційними. Відповідно вони мають са-
мостійно заробляти кошти на свій розвиток. З цим  
частково можна погодитись, якщо не брати до уваги 
стратегічність галузі для економіки України та безпеку 
держави в цілому.  

Водночас, якщо враховувати оподаткування та 
дивідендну політику, то комерційна основа ДП ніве-
люється. Адже на сьогодні підприємства платять до 
державного бюджету податок на прибуток у розмірі  
18 відсотків та 80 відсотків відрахувань від чистого до-
ходу (з 01.01.2019 по 01.01.2020 р. — 90 відсотків [0]), 
останнє не дозволяє вчасно оновлювати основні за-
соби виробництва, а також не сприяє підприємниць-
кій ініціативі. 

Також варто зазначити, що ДП переобтяжені 
майном (нерухомим та рухомим), яке роками не вико-
ристовується у виробництві. М. Євдощук ще у свій час 
наголошував, що занадто висока частка персоналу 
займається підтриманням непродуктивних лаборато-
рій, транспортних засобів, бурового обладнання та бу-
дівель порівняно зі співробітниками, що працюють із 
сучасними інформаційними технологіями, геоінфор-
маційними системами тощо [18, с. 5]. Частково таке 
майно йде на малу приватизацію, оренду, частково пе-
редається до сфери управління інших органів, уповно-
важених управляти державним майном.  

За таких умов важливо провести оптимізацію ос-
новних засобів. Але вихідною точкою має бути не су-
часний стан, коли все майно по суті є надлишковим, 
адже ДП практично роками незавантажені роботою, а 
гіпотетичний стан підприємств, коли вони мають дер-
жавне замовлення (фінанси), ресурси (у т.ч. людські), 
мобільність (обумовлену забезпеченістю сучасною  
технікою та технологіями). Оптимізація у такій пло-
щині дозволить реально визначити майно, яке по- 
трібне для здійснення виробничої діяльності та майно, 
яке є надлишковим. 

Критика щодо вищезазначеного приймається, 
адже виходячи із сучасних підходів, що застосовуються 
до управління ДП, галузями та економікою в цілому, 
то надані пропозиції виглядають абсурдними. Водно-
час, якщо виходити з позиції змішаної економіки, все-
державного планування, випереджаючого державного 
інвестування тощо [19;22], зазначені пропозиції наби-
рають свою актуальність. 

Продовжуючи аналіз сучасного стану ДП слід на-
голосити на проблемі кадрового забезпечення (табл. 3, 
рис. 2), адже на сьогодні значна частина фахівців гео-
логічної галузі — це люди передпенсійного та пенсій-
ного віку. 

Стратегією (Напрям 12. Видобувна промисло-
вість), зокрема, за стратегічною ціллю 2 передбачені 
заходи щодо збільшення підготовки фахівців з геології 
у закладах фахової передвищої, вищої освіти, включа-
ючи державне (регіональне) замовлення. При цьому 
слід зауважити, що проблему потрібно ставити не в 
площині збільшення підготовки фахівців, а в площині 
їх залучення до роботи в геологічній галузі.  

Щодо останнього, то Держгеонадра проводить  
цілеспрямовану роботу із закладами вищої освіти Ук-
раїни для залучення молодих фахівців, а також для на-
лагодження співпраці та встановлення міцних зв’язків 
між закладами підготовки кадрів і виробництвом [20]. 
Але насправді такий підхід буде малоефективним,  
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Таблиця 3 
Вікова структура працівників геологічної галузі 

(станом на кінець 2021 р.) 
 До 25 років 

(кількість  
в одиницях) 

25-35 років 
(кількість  
в одиницях) 

35-55 років 
(кількість  
в одиницях) 

55-60 років  
(кількість  
в одиницях) 

Понад 60 років 
(кількість  
в одиницях) 

Працівники геологічної га-
лузі: фахівці* (геологи, гідро-
геологи, геохіміки, технологи, 
інженери тощо) 

24 63 240 70 173 

* У тому числі фахівці, що займають керівні посади. 
Складено авторами на основі звітності ДП (ДНВП «Державний інформаційний геологічний фонд України»,  

ДП «Українська геологічна компанія», ДГП «Укргеофізика», КП «Кіровгеологія»). 

 
 

 
Рис. 2. Вікова структура працівників геологічної галузі 

Складено авторами на основі звітності ДП (ДНВП «Державний інформаційний геологічний фонд України»,  
ДП «Українська геологічна компанія», ДГП «Укргеофізика», КП «Кіровгеологія»). 

 

адже головною перепоною в залученні молоді залиша-
ється з одного боку незадовільний стан підприємств, а 
з іншого — неконкурентний рівень заробітної плати. 

Так, у Галузевій угоді на 2020-2022 роки між  
Держгеонадрами і Всеукраїнською профспілкою пра-
цівників геології, геодезії та картографії (далі — Галу-
зева угода) встановлено, що посадові оклади керівних 
працівників та фахівців казенних, державних регіо- 
нальних, державних геологічних та геофізичних під- 
приємств, організацій, науково-виробничих підпри-
ємств і науково-дослідних організацій визначаються 
множенням законодавчо встановленого розміру про-
житкового мінімуму для працездатних осіб на коефі- 
цієнти кратності тарифних ставок (окладів). Останній 
залежить від середньооблікової чисельності працю- 
ючих в еквіваленті повної зайнятості в середньому за 
рік. Якщо взяти за середню чисельність по ДП 101 — 
500 осіб (що є найбільш реалістичним показником), то 
коефіцієнт становить від 2,81 до 7,17 [21].  

Прожитковий мінімум для працездатних осіб ста-
ном на 01.07.2021 р. — 2379 грн, тож посадовий оклад 
керівних працівників та фахівців ДП коливається в ме-
жах від 6684,99 грн до 17057,43 грн. При цьому на  
максимальний дохід (з урахуванням наявності досвіду 
роботи) можуть розраховувати лише головні інженери 

та геологи. Водночас Галузевою угодою (за різних на 
те умов) передбачена й система доплат і надбавок до 
місячних посадових окладів працівників. 

Таким чином, молодий фахівець після вузу як 
правило отримує оклад в розмірі від 6684,99 грн, а та-
кож доплати і надбавки, які в кращому випадку дохо-
дять до 100 відсотків від окладу. При цьому, якщо ви-
рахувати податки (на доходи фізичних осіб — 18 від- 
сотків та військовий збір — 1,5 відсотка), то про кон-
курентний рівень оплати праці говорити не дово-
диться.  

Синтезуючи вищенаведене, слід зазначити, що 
тенденція йде до поступового звуження діяльності ДП. 
Така політика є свідомою та скоріше за все мотивова-
ною так званою «більшою ефективністю приватного 
сектору».  

З останнім важко погодитись, адже ефективність 
того чи іншого підприємства залежить не від сектору 
до якого воно відноситься (державного або приват-
ного), а від якості управління таким об’єктом [19,  
с. 69]. Більше того, уміле використання державного  
сектору та фінансових ресурсів держави може сприяти 
прискореному розвитку економіки в цілому [19, с. 158-
174].  
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Водночас, як зазначається у Національній асоці-
ації добувної промисловості України, занепад багатьох 
державних геологічних підприємств, комерціалізація 
видобувної галузі та розвиток надрокористування 
сприяли виникненню приватного геологічного сек-
тору. З’явились нові геологічні компанії (інженерно-
геологічні, геологічні та бурові), які взяли на себе  
функції виконання розвідувальних робіт, але вже за 
замовленнями приватних гірничих компаній [5]. 

З урахуванням тенденцій та сучасного стану ДП 
можна прогнозувати, що найближчим часом відбу-
деться заміщення їх діяльності приватними геологіч-
ними компаніями (можливо навіть компаніям з іно- 
земним капіталом або взагалі нерезидентами). З суто 
економічної (ринкової, яка на сьогодні є домінуючою) 
точки зору питань не виникає, адже формується кон-
курентне середовище, де одні компанії утворюються, 
інші припиняють або змінюють вид своєї діяльності 
тощо. А от з точки зору стратегічного розвитку геоло-
гічної галузі, від якої напряму залежить як розвиток 
вітчизняного господарства, так і безпека держави, пи-
тання виникають. Адже за такого ходу обставин слід 
враховувати:  

— можливість припинення діяльності того чи ін-
шого приватного підприємства (групи підприємств) з 
різних на те причин, наприклад, унаслідок економіч-
ної кризи або несприятливої ринкової кон’юнктури 
тощо; 

— додаткове навантаження на валютні резерви 
держави (як правило компанії з іноземним капіта-
лом/нерезиденти чистий дохід виводять з країни); 

— збереження державної таємниці (секретної ін-
формації) пов’язаної з ГРР та її результатами тощо. 

При цьому слід зазначити, що одним із очікува-
них результатів виконання Загальнодержавної про-
грами розвитку мінерально-сировинної бази України 
на період до 2030 року є проведення силами спеціалі-
зованих державних підприємств різних видів геолого-
розвідувальних робіт (у тому числі розвідувальних та 
експлуатаційних) у країнах третього світу [15]. Таким 
чином, спостерігається невідповідність запланованим 
цілям державної політики та їх виконанням — декла-
рується розвиток, а на практиці занепад. Проте, до за-
вершення Програми ще є 9 років…  

Висновки і пропозиції. Проблеми виявлені під час 
аналізу сучасного стану ДП та пропозиції щодо пер- 
спектив їх розвитку можна звести до таких: 

1. Значна частина ДП має суттєве зношення і мо-
рально застаріле технічне оснащення спричинене кри-
тичним недофінансуванням на такі цілі. Спостеріга-
ється кореляція між фінансуванням на розвиток МСБ 
та реальним станом ДП. Така ситуація потребує при-
ведення державних видатків на розвиток МСБ у від-
повідність до запланованих показників Програми, що 
в результаті дозволить завантажити підприємства ро-
ботою та посприяє оновленню основних засобів ви- 
робництва (бурового обладнання; геофізичної апара-
тури; автотранспорту для польових робіт; геодезич-
ного, лабораторного обладнання; технічного та про-
грамного забезпечення обробки інформації; рекон- 
струкції виробничих приміщень тощо). 

2. Роками не призначаються керівники підпри-
ємств (їх роботу здійснюють виконуючі обов’язки), що 
ускладнює розвиток підприємств у стратегічному  
аспекті. Галузь має функціонувати на основах профе-
сіоналізму та персональної відповідальності.  

3. Обсяги відрахувань ДП частини чистого при-
бутку до державного бюджету не дозволяють вчасно 
оновлювати основні засоби виробництва, а також не 
сприяють підприємницькій ініціативі. Таким чином, 
варто передбачити заходи зі стимулювання розвитку 
ДП, наприклад, удосконалити нормативно-правові 
акти у контексті запровадження регресивної дивіденд-
ної політики, тобто чим більший чистий дохід, тим  
менші відрахування до державного бюджету (за умови 
спрямування щонайменше 70 відсотків чистого при-
бутку (доходу) від своєї діяльності на виконання ін- 
вестиційної програми).  

4. Переважна більшість фахівців геологічної га-
лузі — це люди передпенсійного та пенсійного віку. 
Відповідно така ситуація породжує ризики щодо здат-
ності держави в найближчій перспективі розвивати 
власну МСБ. Таким чином, варто оновити політику 
залучення молодих фахівців до роботи в ДП шляхом 
запровадження конкурентного рівня заробітної плати 
та покращення умов праці.  

5. Структурно-галузева та державна політика в ці-
лому є несистемною, нелогічною, позбавленою стра-
тегічного планування. Також спостерігається невико-
нання запланованих цілей програмних документів. Все 
це наштовхує на потребу у відновленні державного 
планування в рамках єдиної та цілісної організації  
розвитку всієї економіки (вседержавний план від ГРР, 
видобутку, переробки, виготовлення кінцевої високо-
технологічної продукції до постачання та спожи-
вання). Такий план має розроблятися на основі прин-
ципу взаємопроникнення — знизу вверх та зверху вниз 
(а також з урахуванням наступних принципів: ви- 
переджаюче зростання капіталовкладень; випереджа-
юче вивчення та розвиток природних продуктивних 
сил; випереджаюче створення інфраструктури; впро-
вадження передових технологій та нової техніки; по- 
стійне зростання продуктивності праці та зниження 
витрат [22, с. 53-56]). Плануючим органом може ви-
ступити Міністерство економічного розвитку, яке на 
сьогодні має всі необхідні ресурси для реалізації такої 
діяльності. 

Напрями подальших досліджень:  
 визначити доцільність/недоцільність корпора-

тизації державних підприємств геологорозвідувальної 
галузі та окреслити можливий ефект від таких дій;  

 визначити доцільність/недоцільність державно-
приватного партнерства в геологорозвідувальній галузі 
та окреслити можливий ефект від такої співпраці; 

 удосконалити державну політику розвитку МСБ 
(розробка комплексу заходів по відновленню широко-
масштабних геологорозвідувальних робіт). 
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ВПЛИВ РЕФОРМИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТА ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ 
ОРГАНІЗАЦІЇ ВЛАДИ НА РЕГІОНАЛЬНИЙ РОЗВИТОК 

 
Постановка проблеми. Реформа децентралізації — 

одна з небагатьох реформ в Україні, яка має свій план, 
стратегію, чітку концепцію. Її особливістю є те, що в 
контексті децентралізації одночасно проводиться де- 
кілька реформ у сфері державного управління: терито-
ріальної організації влади; місцевого самоврядування; 
регіональної політики.  

В Меті та стратегічних цілях Державної стратегії 
регіонального розвитку на 2021-2027 роки зроблено 
акцент на тому, що розвиток та єдність, орієнтовані 
на людину, повинні бути реалізовані в децентралізова-
ній Україні з ефективним багаторівневим врядуван-
ням. 

Кожен мешканець села чи міста має право отри-
мувати сучасні медичні та освітянські послуги, до- 
ступні та якісні адміністративні, комунальні, соціальні 
послуги, гарні дороги, чисті й освітлені вулиці. Але 
люди можуть впливати на якість цих послуг лише тоді, 
коли відповідальні за їх надання знаходяться близько. 
Для цього в Україні відбувається децентралізація —  
передача повноважень та фінансів від державної 
влади — органам місцевого самоврядування (ближче 
до людей). На цьому спирається державна політика 
України у сфері місцевого самоврядування. В основу 
цієї політики закладено положення Європейської хар-
тії місцевого самоврядування та найкращі світові  
стандарти суспільних відносин у цій сфері. 

Добровільне об’єднання місцевих органів влади 
дозволило новоствореним громадам сконцентрувати 
та оптимізувати власні повноваження та ресурси, які 
до реформи належали містам обласного значення. За-
раз інтереси громадян, які проживають в громаді, 
представляють обраний голова, депутатський корпус 
та виконавчі органи, які забезпечують здійснення за-
конних повноважень в інтересах територіальної гро-
мади. У населених пунктах, що входять до об’єднаної 
громади, інтереси жителів представляють обрані ста-
рости. Відповідно до українського законодавства за 
реформою децентралізації, органи місцевого самовря-
дування були трансформовані у органи влади терито-
ріальних громад, що утворювалися на основі добро- 
вільного об’єднання населення.  

Громади отримують додаткові ресурси, додаткові 
повноваження, можливості та самостійність у ство-
ренні нових органів управління. Це має посилити  
місцеве самоврядування, зробити систему управління 
в громадах людиноорієнтованою та демократичною та 
створити стійке підґрунтя для наступних кроків рефо-
рми місцевого самоврядування. 

Вплив процесів децентралізації на розвиток ре- 
гіонів та громад в Україні на новому етапі впро- 
вадження реформи адміністративно-територіального 
устрою має як позитивні зрушення, так і певні ризики 

щодо спроможності у виконанні завдань децентраліза-
ції та характеризується диспропорційністю. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанням 
досліджень децентралізації як чинника зміцнення те-
риторіального розвитку, присвячено чимало праць ві-
домих вчених: Б. Данилишина [2], І. Заблодської [5], 
Я. Жаліла [7], В. Кравціва [9, 18], І. Сторонянської 
[18], К. Моргана [12], А. Харбергера [11]. 

Мета статті — дослідити особливості другого 
етапу реформи адміністративно-територіального уст-
рою в Україні та визначити її вплив на зміцнення те-
риторіального розвитку. 

Виклад основного матеріалу. З 1 січня 2021 р. в 
Україні розпочався історичний етап — усі громади пе-
рейшли на прямі міжбюджетні відносини і стали рів-
ними за статусом. І тепер велике значення має, на- 
скільки ефективно вони працюватимуть. Головним  
завданням в процесі децентралізації завжди було та є 
зараз формування спроможних громад.  

Оцінка ресурсоспроможності громад, перш за все 
характеризується демографічними показниками. За 
даними Держстату, на 01.01.2021 р.: більшість громад 
в Україні — це громади з населеннями від 5 до 25 тис. 
осіб — 66,2%, маленькі громади, з населенням менше 
3 тис. осіб займають частку 1,5%, великі — більше  
50 тис. осіб — 7,1%. При цьому за останні 20 років 
приріст населення в громадах має від’ємну динаміку  
(-16%) в середньому по Україні, а в 36% громад цей 
показник вище 1 за середній по Україні (від 20 до 50% 
скорочення населення). Позитивна динаміка щодо 
приросту населення спостерігається лише в 9,4% гро-
мадах, з яких у 9,1% громад збільшення було дуже не-
значним. Населення старше працездатного віку в гро-
мадах складає 23,4% від загальної кількості, що прак-
тично співпадає з показником по Україні в цілому. 
Проте у третині громад, цей показник вище, і складає 
до 30% від загальної кількості. Населення працездат-
ного віку в середньому по громадах складає 58,9% від 
загальної кількості (що незначно менше загального 
показника по Україні), при цьому у більшості громад 
(68,7%) цей показник коливається в межах 55-60% 
[13].  

Інфраструктурний розвиток громад має пози- 
тивну динаміку, але значна частина територій має 
вкрай нерозвинену інфраструктуру. У переважній  
більшості громад розташовано від 2 до 10 закладів за-
гальної середньої освіти, закладів дошкільної освіти, у 
63% та 68% громад, відповідно. Ситуація з наявністю 
медичних закладів, що надають первинну медичну до-
помогу, характеризується тим, що у половині громад,  
кількість таких закладів складає лише від 1 до 5 закла-
дів; в 20 громадах вони зовсім відсутні. В третині гро-
мад налічується лише від 1 до 5 будинків культури, так 
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само й бібліотек. У 44% громад розташована тільки  
1 мистецька школа, а 44% громад не мають жодної  
мистецької школи. Практично така ж диспропорційна 
ситуація з наявністю музеїв в громадах: 27% громад 
мають 1 музей, 41,4% — жодного [13]. 

Щодо фінансової спроможності: на тлі ситуації 
дотаційності місцевих бюджетів, яка вже склалася в 
Україні (лише 207 громад з 1469 не є дотаційними), 
фінансова спроможність громад практично за усіма 
показниками (за виключенням частки місцевих по- 
датків) у 2021 р. (за даними І півріччя) ще значно по-
гіршилася:  

— загальний фонд надходжень місцевого бюджету 
у 2020 р. у більшості громад коливався в межах 20- 
50 млн грн та +50-100 млн грн, 31,4% та 27,9% громад 
відповідно. У 2021 р. поріг спроможності громад за 
цим показником знизився та впав до 10 млн грн, а 
також до категорії громад з надходженнями 10-100 млн 
грн увійшло 70% громад. Також погіршився показник 
кількості неспроможних громад: у 2020 р., громад з на-
дходженнями до 20 млн грн було 74 (5,1%), у 2021 р. 
кількість громад з надходженнями до 10 млн грн 
склала 275, або 19,1% від загальної кількості громад. 
Середнє значення показника загального фонду над- 
ходжень місцевого бюджету має значну від’ємну дина-
міку — відбулося його зменшення майже у 2 рази; 

— податкоспроможність характеризує стан над- 
ходження податків до бюджету громади в розрахунку 
на одного мешканця відносно такого ж показника в 
середньому по Україні. Зазначимо, якщо індекс по- 
даткоспроможності по громаді менше одиниці, вона 
неспроможна забезпечити свої видаткові повнова-
ження самостійно. У 2020 р. неспроможних громад за 
цим показником було майже 75%, а в 11% громад зна-
чення цього індексу було менше 0,3. Бездотаційні  
бюджети у 2020 р. були у 11% громад, інструмент ре-
версної дотацій було використано для 14% громад. 

— середнє значення показника надходження ак-
цизу на 1 жителя у 2020 р. склало 272,2 грн, проте 
майже у 40% громад цей показник був нижче у 3 рази. 
За результатами І півріччя 2021 р. ситуація ще погір-
шилася: від’ємна динаміка середнього значення цього 
показника склала 200%; надходження акцизу на 1 жи-
теля менше 50 грн склали у 38% громад та ще у 21% 
громад ці надходження не перевищували 100 грн; 

— позитивний стан за показником надходження 
єдиного податку грн/на 1 жителя у 2020 р., коли майже 
72% громад мали перевищення цього показника за  
середнім по громадах (738,3 грн), дуже змінився за  
І півріччя 2021 р. Середнє значення цього показника  
зменшилося більш ніж у 5 разів, а збільшення кілько-
сті громад, в яких надходження були у розмірі меньше 
200 грн/на 1 жителя склало 600%. Така ж невтішна си-
туація є й за динамікою показника надходження плати 
за землю грн/на 1 жителя: середнє значення показ-
ника зменшилося за цей період у 2,1 раза, а кількість 
громад, що мають надходження менше 200 грн/на  
1 жителя, збільшилася у 4,1 раза. 

На нашу думку проблемами, що стримують про-
цеси формування спроможних громад є такі.  

1. Недосконалість системи бюджетного вирівню-
вання та відсутність механізмів стимулювання іннова-
ційного розвитку територіальних громад. 

2. Невідповідність сучасним реаліям порядку  
розподілу ПДФО та екологічного податку, відсутність 
інституційного механізму сплати ПДФО за місцем 
проживання.  

3. Занепад сільських територій, частка яких у за-
гальній кількості територіальних громад складає 
72,2%. На сільську місцевість припадає лише 5,3% лі-
карів та 11,5% працівників молодшого та середнього 
медичного персоналу, частка зайнятого населення у 
сільському господарстві за 2000-2018 рр. скоротилася 
на 32,6%; темпи скорочення сільського населення за 
20 років склали 24,1%, проти 15,8% міського.  

4. Певний вакуум влади в населених пунктах те-
риторіальних громад: проте що створено інститут ста-
рост в Україні, один старостинський округ включає до 
9 населених пунктів, що негативно позначається на 
ефективності роботи старости. 

5. Відсутність дієвих механізмів синхронності  
секторальної децентралізації, відсутність розмежу-
вання повноважень між органами виконавчої влади та 
органами місцевого самоврядування; не визначено пе-
релік сфер, в які на місцях заборонено втручатися, бо 
це виключна компетенція держави.  

6. Відсутність деяких базових законів для про- 
довження децентралізації в Україні, що стримує по- 
дальше просування реформи. Це прийняття змін до 
Конституції України, Закону України «Про засади ад-
мінустрою України», нової редакції закону «Про міс-
цеве самоврядування», Закону України «Про місцеві 
державні адміністрації», Закону України «Про службу 
в органах місцевого самоврядування». 

6. Відсутність належно підготованих робочих  
кадрів в органах місцевого самоврядування. 

7. Відсутність ефективних механізмів контролю 
за діяльністю органів місцевого самоврядування та  
системної взаємодії органів місцевого самоврядування 
з іншими структурами. 

8. Низький рівень контролю власних фінансових 
ресурсів місцевих бюджетів. 

Дослідження експертів доводять, що розвиток ре-
гіонів в умовах децентралізації характеризується пев-
ними тенденціями щодо зміцнення їх ресурсного по-
тенціалу та більш ефективного використання видатків: 
зростання власних доходів, покращення структури 
трансфертів із державного бюджету в напрямі суттє-
вого зменшення у ній частки дотацій та зростання  
частки субвенцій; прискорення динаміки інвестицій-
ної діяльності; зростання частки коштів місцевих  
бюджетів у структурі капітальних інвестицій; зрос-
тання видатків на економічну діяльність та зростання 
співвідношення між індексом росту видатків на еко-
номічну діяльність та індексом росту видатків (без  
трансфертів); збільшення частки видатків на еконо- 
мічну діяльність у структурі видатків у середньому в 
Україні [7, с. 87-103]. Проте найбільш суттєва про-
блема регіональних диспропорцій залишається та по- 
глиблюється. Значні диспропорції в дохідній базі ре- 
гіонів-донорів та збиткових регіонів за існуючої сис-
теми міжбюджетних відносин стримують регіональний 
розвиток. Відбувається відплив фінансових ресурсів з 
промислових регіонів до центру із подальшим пере-
розподілом між регіонами України. Окрім стимулів, 
втрачається здатність до самовідновлення виробничих 
потужностей промислових регіонів та зацікавленість  
і відповідальність збиткових регіонів, які перебувають 
у стані очікування на трансфертну допомогу. Спосте-
рігається поглиблення процесів асиметричності інвес-
тування в регіонах — найбільші обсяги капітальних ін-
вестицій у останні роки здійснюються в м. Київ, Дніп-



ДВІГУН А. О. 
 

 

 
 

60 ВІСНИК ЕКОНОМІЧНОЇ НАУКИ УКРАЇНИ 

ропетровську, Донецьку, Київську та Полтавську об-
ласті (протягом 2020 р.— 32,4%, 12,5%, 6,0%, 5,5%, 
5,2% відповідно), а за обсягами залучення прямих іно-
земних інвестицій на одну особу регіони України від-
стають від столиці в десятки і сотні разів (у 2019 р. до 
м. Києва було залучено 3,6 млн дол. США, а в усі об-
ласті, сумарно — 2,4 млн дол. США). Також спостері-
гається поглиблення фінансово-економічної диферен-
ціації у рівнях розвитку територій. За підсумками пер-
шого етапу реалізації реформи бюджетна децентралі-
зація вплинула на поглиблення внутрішньої регіо- 
нальної диференціації за доходами, позаяк перерозпо-
діл загальнодержавних податків та закріплення за міс-
цевим самоврядуванням переліку власних доходів з 
правом самостійного встановлення їх розмірів спри-
яли мобілізації надходжень на територіях з потужним 
фінансово-економічним потенціалом [8]. 

Негативні наслідки для формування фінансово-
економічного потенціалу громад та регіонів, обумов-
лені децентралізацією, вбачаються також у недоскона-
лому прогнозуванні (виборі стратегічних/тактичних 
цілей) власного розвитку, що відображається у не- 
ефективності реалізації механізмів залучення фінансо-
вих ресурсів. Місцеві стратегії не враховують загаль-
нонаціональні пріоритети, Послання Президента, їм 
бракує визначення місця регіону в системі міжтерито-
ріального і міжнародного поділу праці, водночас сек-
торальні стратегії не мають локалізації. Також відсутня 
взаємоузгодженість стратегій громад та стратегій ре- 
гіонального рівня. 

Отже, розширення адміністративних можливос-
тей органів місцевого самоврядування у сфері пошуку 
джерел наповнення бюджетів сприятиме вирівню-
ванню регіональних невідповідностей. Тобто для по-
силення спроможності регіонів та прискорення їх  
розвитку, з одного боку, необхідне удосконалення ме-
ханізмів децентралізації, а з іншого — оптимізація 
структури регіональної економіки за критеріями  
ефективності. 

Висновки. Реалізація завдань забезпечення на- 
лежної якості життя громадян потребує створення 
спроможних, згуртованих територіальних громад як 
базових елементів громадянського суспільства на ос-
нові збалансованих стратегій соціально-економічного 
розвитку. Відтак, головним у забезпеченні сталого  
розвитку територіальних громад має стати ефективне 
та інклюзивне управління із залученням для вико-
нання стратегій всіх зацікавлених сторін та інвестицій. 
Головним критерієм ефективності такого управління 
має стати забезпечення рівних можливостей для жите-
лів територіальної громади впливати на вироблення  
й ухвалення рішень та контролювати їх виконання. 
Громади мають генерувати спроможність до самороз-
витку, переходити від успішного адміністрування 
централізованих коштів до активізації підприємниць-
кої діяльності, створювати умови для покращення ін-
вестиційної складової розвитку територій тощо, від-
шукувати та мобілізувати місцеві фінансові ресурси. 

Водночас регіони та громади мають використову-
вати нові можливості щодо комплексного викорис-
тання ресурсів для розробки та реалізації секторальних 
стратегій розвитку на рівні регіонів і громад. Такі стра-
тегії стануть ефективними, якщо їх спільна дія буде 
орієнтована на досягнення загальнодержавних цілей 
розвитку.  
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РЕАЛІЗАЦІЯ ІНТЕГРАЦІЙНОГО КОМПОНЕНТА РЕГІОНАЛЬНИХ  
СТРАТЕГІЙ СМАРТСПЕЦІАЛІЗАЦІЇ: НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД 
 
Вступ. Методологічним підґрунтям політики  

згуртованості ЄС на 2014-2020 рр. і Стратегії EUROPE 
2020 став підхід смартспеціалізації (Strategy for Smart 
Specialisation — S3, або нове тотожне трактування — 
Research and Innovation Strategies for Smart Specialisa-
tion — RIS3), який передбачає ефективне поєднання 
унікальних знань з ринковими можливостями і визна-
чення регіональних точок майбутнього зростання [1; 
2]. Додавання слова «смарт» у зазначеному контексті 
передає значущість зваженого консолідованого по-
шуку напрямів досліджень та створення інновацій для 
забезпечення економічного розвитку регіонів. Це до-
сягається через поєднання місцевих ресурсів і компе-
тентностей у процесі підприємницького відкриття 
(Entrepreneurial Discovery Process — EDP). 

Європейські регіони у 2020 р. завершили перший 
стратегічний цикл, що планувався на засадах S3, і від-
повідно накопичився емпіричний матеріал, який ак-
тивно опрацьовується дослідниками і практиками.  
Експерти Спільного дослідницького центру Єврокомі-
сії (Joint Research Center of the European Commission — 
JRC EC) [2; 3] звертають увагу на різноаспектний роз-
виток концепції S3. 

Так, останнім часом все більш значущим стає ін-
теграційний компонент стратегій смартспеціалізації, 
який, зокрема, включає міжрегіональне та транскор-
донне партнерство. Взаємодія регіонів в рамках S3 
сприяє трансферу інновацій між регіональними і на-
ціональними економіками та націлена на досягнення 
синергії у важливих для стратегічного зростання сфе-
рах [4]. Європейські фахівці [2, с. 79] зазначають, що 
відкритість стратегій смартспеціалізації та спрямова-
ність їх назовні дають регіонам доступ до широких  
бізнес- та знаннєвих мереж, дозволяють зміцнити свій 
дослідницький потенціал, вийти на інші ринки, роз-
ширити підприємницькі можливості, посилити власні 
сильні сторони, інтегруватися у глобальні ланцюги до-
даної вартості та наростити інвестиції у регіональні 
економіки. 

В Україні практичне впровадження європейської 
концепції S3 офіційно розпочато у 2018 р. На сучас-
ному етапі регіони з різними інтенсивністю та резуль-
тативністю проходять процес підприємницького від- 
криття. Одним з важливих завдань, яке зараз постає 
перед регіональними робочими групами EDP, є пошук 
можливостей реалізації проєктних ініціатив, що увій-
дуть в стратегії смартспеціалізації. І вже на даному 
етапі, враховуючи ресурсну та інституційну слабкість 
регіональних інноваційних екосистем, зростає акту- 
альність інтеграційного компонента стратегій смарт- 
спеціалізації, задіяння якого здатне інтенсифікувати  
і підвищити ефективність інноваційної діяльності в 
регіонах.   

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вітчизняні 
вчені розглядають широкий спектр науково-приклад-
них питань впровадження підходу смартспеціалізації 
та розвитку європартнерства. Передумовою активізації 
співпраці в різних сферах суспільного життя став об-
раний Україною євроінтеграційний курс.  

Процеси зближення і взаємодії нашої країни з 
Європейським Союзом є об’єктами постійної пильної 
уваги фахівців Інституту економіки промисловості 
НАН України. У публікаціях О. І. Амоші, В. П. Анто-
нюк, Ю. С. Залознової, В. І. Ляшенка, О. Ф. Новіко-
вої, І. П. Петрової, І. Ю. Підоричевої, М. О. Солдак, 
Ю. М. Харазішвілі, Д. Ю. Череватського, Г. З. Шев-
цової та ін. [5-15] досліджуються перешкоди і пер- 
спективи інтеграції українських та європейських на- 
уково-освітніх, інноваційних просторів, визначаються 
можливості посилення позицій України в європей- 
ському економічному, дослідницькому просторі і на-
даються науково-практичні рекомендації щодо інсти-
туційної, інфраструктурної, організаційної та аналі- 
тичної підтримки розвитку партнерських відносин з 
країнами ЄС. 

Слід погодитися з авторами робіт [6; 9], що євро-
інтеграційний вектор модернізації України і відпо-
відне поглиблення європартнерства у дослідницькій та 
інноваційній сферах є одним з важливих чинників  
і рушієм розвитку методології S3. Паралельно з впро-
вадженням в Україні концепції смартспеціалізації ук-
раїнськими науковцями [6; 8; 16-19] розробляються її 
наукові положення та рекомендації з адаптації мето-
дології JRC EC до українського контексту.  

У рамках даного дослідження особливої уваги за-
слуговують теоретико-методологічні засади формуван-
ня партнерських відносин в рамках стратегій смарт- 
спеціалізації. Як базову методологію S3-партнерства 
Єврокомісія пропонує керівництво з розвитку міжре-
гіонального співробітництва для смартспеціалізації [4].  

Зазначений документ розроблено на основі до- 
свіду ініціативи Авангард (Vanguard Initiative) з реалі-
зації пілотних проєктів міжрегіонального партнерства 
на засадах S3, розпочатої у 2013 р. Він представляє 
концепцію процесного підходу до організації та пла-
нування тематичних партнерств у контексті стратегій 
смартспеціалізації. Це, головним чином, набір мето-
дологічних принципів, які допомагають регіонам-парт-
нерам ініціювати і розвивати співробітництво у трьох 
пріоритетних сферах S3: агропродовольчої, енергетич-
ної та промислової модернізації. Слід зазначити, що 
розроблене керівництво з партнерств S3 також орієн-
товано на залучення менш розвинених регіонів і акто-
рів регіональних інноваційних екосистем у зазначені 
пріоритети смартспеціалізації як додаткової сили для 
успішної реалізації спільних інвестиційних проєктів.  
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Звертаємо увагу, що, за задумом розробників, 
дана методологія призначена для застосовування ре- 
гіонами, які вже визначилися з напрямами партнер- 
ства, і не охоплює попередню стадію, що має вклю-
чати стратегічний аналіз потенційних партнерств за 
пріоритетами стратегій смартспеціалізації. Залиша-
ється без відповіді питання: коли і як регіонам до- 
цільно аналізувати можливості міжрегіонального парт-
нерства в контексті євроінтеграції? Саме на отримання 
відповіді на зазначене питання і спрямоване дослід-
ження, результати якого представлені у даній статті. 

Мета статті — обґрунтувати і здійснити апробацію 
авторського науково-методичного підходу до оціню-
вання потенційного партнерства при формуванні ре- 
гіональних стратегій смартспеціалізації. 

Виклад основного матеріалу. Одним зі стратегіч-
них напрямів втілення євроінтеграційних прагнень 
України є поширення співпраці з регіонами Європи в 
рамках стратегій смартспеціалізації. Реалізація цього 
напряму сприятиме створенню високопродуктивних 
інноваційних екосистем на регіональному і національ-
ному рівнях та відповідно активізації інноваційних 
процесів у країні. 

На сьогодні, за даними Інноваційного табло ЄС 
(European Innovation Scoreboard 2021) [20], Україна від-
носиться до групи країн «інноваторів-початківців», що 
демонструють низьку інноваційну активність і недо-
статню ефективність такої діяльності. Це свідчить про 
поки ще слабкі та нерозвинені інноваційні екосис-
теми, прискорити розвиток яких та накопичити по- 
тенціал для майбутнього зростання можливо через на-
лагодження партнерських відносин з інноваційно си-
льними європейськими країнами/регіонами. Зазна-
чене завдання потребує певного методологічного су-
проводу. 

Згідно з методологією розвитку тематичних між-
регіональних партнерств JRC EC [4], комплекс заходів, 
спрямованих на пошук і встановлення партнерських 
зв’язків, регіони починають після затвердження регіо-
нальних стратегій смартспеціалізації. Проте, на наш 
погляд, роботу з оцінювання перспектив міжрегіо- 
нального співробітництва та вивчення потенційних 
партнерів необхідно розпочинати ще на стадії форму-
вання стратегії смартспеціалізації, а точніше, під час 
процесу підприємницького відкриття.  

Вважаємо, що проведення такої аналітичної ро-
боти впродовж EDP може пришвидшити євроінтегра-
ційний рух регіонів України, активізувати інноваційну 
діяльність в регіонах та доповнити перелік регіональ-
них пріоритетів за рахунок проєктних ініціатив, які не 
можуть бути забезпечені достатнім обсягом внутрішніх 
ресурсів і водночас мають інноваційний потенціал для 
конкурентоспроможного зростання регіональної еко-
номіки. 

Українським інститутом міжнародної політики у 
співпраці з JRC на основі положень і принципів євро-
пейської методології EDP запропоновано методичне 
забезпечення [21] проведення цього процесу в регіо-
нах, яке поки що є єдиним формалізованим керів- 
ництвом впровадження смартспеціалізації в Україні. 
Відповідно до цих рекомендацій, EDP включає підго-
товчий, партисипативний етапи та завершується пла-
нуванням впровадження обраних пріоритетів. 

Раніше у статті [18] було представлено пропози-
цію щодо доповнення згаданої вище методології про-
цесу підприємницького відкриття методикою регіо- 

нального бенчмаркінгу. Враховуючи результати емпі-
ричного дослідження здійснення EDP в українських 
регіонах, пропонуємо також включити в партисипа- 
тивний етап додаткову стадію (рис. 1).  

Дана стадія передбачає виконання комплексу  
діагностичних та комунікаційних процедур щодо ви-
явлення потенційного партнерства для кожної проєкт-
ної ініціативи регіональних стейкхолдерів. Такі дії до-
зволять визначити можливості їх ресурсно-компетент-
ного підсилення через поєднання знань та активів з 
інноваційно активними європейськими регіонами. 

Перший блок процедур включає заходи щодо 
встановлення необхідності партнерства, його перед- 
умов, чинників і визначення колегіальної думки 
стейкхолдерів стосовно доцільності виходу на міжре- 
гіональний / транскордонний рівень та інтеграції до 
наявних кластерно-мережевих структур. Розроблення 
рішення має відбуватися, головним чином, з вико- 
ристанням набору інформативних (опитування, дво- 
сторонній діалог) та інтерактивних (круглі столи, ворк-
шопи фокус-груп) методів. 

У разі виявлення потреби проєктної ініціативи у 
залученні партнерів виконуються процедури другого 
блоку із застосуванням науково-методичного підходу 
до оцінювання потенціалу кластерно-мережевого парт-
нерства регіонів. Запропонований підхід ґрунтується 
на розрахунку інтегрального показника потенціалу 
кластерно-мережевої взаємодії регіону у сектораль-
ному розрізі (рис. 2), який враховує загальний показ-
ник інноваційної співпраці регіону та показник клас-
терно-мережевої активності регіону за конкретним  
сектором економіки.  

Для кількісного виміру першого складника засто-
совуються нормалізовані показники за індикаторами 
«Міжнародні наукові спільні видання», «Співпраця 
інноваційних МСП», «Державно-приватні спільні ви-
дання» та «Патентні заявки PCT», що містяться у рей-
тингу Регіональне інноваційне табло (Regional Innova-
tion Scoreboard — RIS). Згідно з методологією RIS [22], 
обрані індикатори переважно розраховуються на ос-
нові статистичних регіональних даних, окрім вимір-
ника, який характеризує ступень залучення МСП до 
інноваційної співпраці. Цей індикатор визначається з 
використанням результатів опитувань суб’єктів під- 
приємницької діяльності регіону.  

Другий складник спрямовано на визначення клас-
терно-мережевої активності регіону у певному тема- 
тичному напрямі. Його присутність пояснюється тим, 
що кластерно-мережеві структури є компонентом су-
часного механізму підтримки інноваційного розвитку, 
базованим на організації горизонтальних зв’язків, парт-
нерських відносин, отриманні взаємних вигід та інте-
граційних ефектів [23-27]. У концепції смартспеціалі-
зації [1] такі утворення розглядаються як потужний ін-
струмент реалізації підприємницького потенціалу, ге-
нерування інновацій та підвищення конкурентоспро-
можності економіки. Крім того, сучасною тенденцією 
є створення мережевих структур через широке засто-
сування цифрових платформ та їх поєднання. Прик-
ладом такого утворення є платформна мережа S3. Її 
можна віднести до класу інноваційних мереж, які на-
уковці [28; 29] розглядають як ефективний механізм 
взаємовигідної взаємодії дослідницьких організацій, 
стартапів та інноваційного бізнесу, зацікавлених у 
практичній реалізації науково-технічних розробок і 
проєктів як на території держави, так і на міжнарод-
ному рівні. 
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Рис. 1. Удосконалення методології впровадження процесу підприємницького відкриття 

Розроблено та доопрацьовано автором на основі джерел [18; 21]. 

 

 
Рис. 2. Структура інтегрального показника потенціалу кластерно-мережевої взаємодії регіону за напрямом 

Розроблено автором. 
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Оцінювання за другим складником базується на 
експертних оцінках за трьома індикаторами з подаль-
шим їх нормуванням. Перший індикатор відображає 
роль кожного регіону у міжрегіональному партнерстві 
на S3 Platform, другий — ураховує наявність та зміст 
пріоритетів відповідної регіональної стратегії смарт- 
спеціалізації, й третій — визначає залученість регіону 
до кластерно-мережевих структур на основі даних  
European Cluster Collaboration Platform, а також інфор-
мації, що отримується з офіційних сайтів про діяль-
ність регіональних кластерів та інших мереж. Варто 
відмітити певні методологічні складнощі, що виника-
ють в процесі оцінювання, обумовлені застосуванням 
окремими країнами різних рівнів територіальних оди-
ниць NUTS.  

Підсумкові значення першого, другого складни-
ків та їхній інтегральний показник визначаються як 
середньозважені величини на основі ваг, які встанов-
люють експерти, оцінюючи значимість/ступінь впливу 
проміжних оцінок на кожний результативний показ-
ник. 

З використанням запропонованого підходу авто-
ром проведено оцінювання потенціалу кластерно- 
мережевого партнерства регіонів Євросоюзу за тема-
тичним напрямом Chemicals. Даний напрям входить до 
тематичної платформи S3P-Industry, на якій на сьо- 
годні зареєстровано 13 регіонів (рис. 3). Вибір хімічної 
галузі обумовлено її перспективністю та значимістю 
для регіонального розвитку, що зазначено в стратегіях 
2021-2027 рр. сімох областей України. 

 

 

 Регіони-лідери 
Лімбург (NL42), Нідерланди 
Ломбардія (ITC4), Італія 
 

 Регіони-учасники 
Каталонія (ES51), Іспанія 
Кескі-Пог’янмаа (FI1D5), Фінляндія 
Варшавський столичний регіон (PL91), 
Польща 
Мазовецький регіон (PL92), Польща 
Саксонія-Ангальт (DEE0), Німеччина 
Устецький край (CZ042), Чехія 
Валлонія (BE3), Бельгія 
 

 Зацікавлені регіони 
Бранденбург (DE40), Німеччина 
Дренте (NL13), Нідерланди 
Гронінген (NL11), Нідерланди 
Південна Голландія (NL33), Нідерланди

 
Рис. 3. Регіони, що входять до S3 Chemicals Partnership [30] 

 
Головною метою напряму Chemicals є модерніза-

ція хімічної промисловості та її трансформація у ста-
лий, енерго- та ресурсоефективний сектор, який про-
понує інноваційні рішення і має глобальну конкурен-
тоспроможність. Слід зазначити, що хімічна промис-
ловість є одним з найбільш мережевих секторів гло- 
бальної економіки. Так, хімічний сектор Європи  
вважається високоінтегрованим комплексом, який на-
раховує близько трьохсот промислових майданчиків 
[31].  

За кожним регіоном партнерства Chemicals  
спершу послідовно проведено оцінювання рівнів інди-
каторів за двома групами — «Інноваційна співпраця 
регіону» та «Кластерно-мережева активність регіону за 
напрямом».  

За даними RIS 2021 р. [32] визначені нормалізо-
вані значення індикаторів першої групи (табл. 1). Ем-
піричні значення індикаторів другої групи отримано 

експертним шляхом через бальне оцінювання їхніх 
складників. Так, провінція Лімбург отримала макси-
мальну оцінку 4 бали за індикатором «Міжрегіональне 
партнерство» як регіон-лідер у партнерстві Chemicals 
(3 бали) та регіон зареєстрований на S3 Platform  
(1 бал). Ураховуючи наявність в регіональній стратегії 
смартспеціалізації тільки одного пріоритету із залучен-
ням хімічної галузі і водночас чітке її домінування, ре-
гіон за індикатором «Смартпріоритети» оцінено у  
2 бали. Оцінка за останнім індикатором «Кластерно-
мережеві структури» встановила лише 1 бал, саме за 
членство провінції Лімбург у Європейській мережі хі-
мічних регіонів (European Chemical Regions Network). 
Інші чинники оцінювання, як-от наявність регіональ-
ного хімічного або іншого кластеру і реєстрація на  
Європейській платформі кластерної співпраці 
(European Cluster Collaboration Platform), в регіоні від- 
сутні. 
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Таблиця 1 
Нормалізовані оцінки за індикаторами оцінювання потенціалу  
кластерно-мережевої взаємодії регіонів за напрямом Chemicals 

Регіон (код NUTS), країна 

Індикатори інноваційної співпраці регіону 
Індикатори кластерно-мережевої 
активності регіону за напрямом 
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Лімбург (NL42),  
Нідерланди 

0,934 0,613 0,829 0,855 1 0,333 0,2 

Ломбардія (ITC4),  
Італія 

0,644 0,627 0,620 0,532 1 0,167 1 

Каталонія (ES51),  
Іспанія 

0,739 0,284 0,652 0,507 0,75 0 0,4 

Кескі-Пог’янмаа (FI1D5), 
Фінляндія 

0,778 1,000 0,726 0,767 0,5 0,5 0,4 

Варшавський столичний 
регіон (PL91),  
Польща 

0,724 0,303 0,599 0,232 0,75 0,333 0,2 

Мазовецький регіон (PL92), 
Польща 

0,118 0,119 0,104 0,232 0,75 0,333 0,2 

Саксонія-Ангальт (DEE0), 
Німеччина 

0,560 0,472 0,609 0,450 0,75 0,333 0,2 

Устецький край (CZ042), 
Чехія 

0,193 0,309 0,202 0,235 0,75 0 0,2 

Валлонія (BE3), Бельгія 0,576 1,000 0,503 0,577 0,5 1 0,4

Бранденбург (DE40),  
Німеччина 

0,657 0,309 0,569 0,540 0,25 0,5 0,4 

Дренте (NL13),  
Нідерланди 

0,371 0,613 0,426 0,428 0,25 0,333 0,2 

Гронінген (NL11),  
Нідерланди 

1,000 0,613 1,000 0,474 0,25 0,333 0,8 

Південна Голландія 
(NL33), Нідерланди 

0,940 0,613 0,937 0,636 0,25 0,333 0,6 

Розраховано автором. 
 

Індикатори першої та другої груп є різнорозмір-
ними і відносяться до виду «стимулятор» (для них ба-
жане збільшення значення), тому для подальшого 
отримання інтегрального показника за кожним з них 
проведено процедуру нормування із застосуванням 
простого методу для стимуляторів [33], використову-
ючи максимальну величину набору даних у якості ета-
лонної величини. Нормалізовані оцінки представлено 
в табл. 1.  

Результати розрахунку інтегральних показників 
та рейтингового оцінювання 13 європейських регіонів, 
що входять до S3 Chemicals Partnership, наведено у 
табл. 2. У даному випадку підсумкові значення пер-
шого, другого складників та їхня інтегральна величина 
розраховані, виходячи з рівнозначного впливу про- 
міжних оцінок на підсумковий показник. 

Рейтинг показує, що в обраному напрямі найви-
щий рівень партнерського потенціалу, визначений вже 
наявним досвідом інноваційної співпраці і розвине- 
ністю кластерно-мережевої взаємодії, мають найбільш 
інноваційно активні регіони з традиційною спеціалі-
зацією у хімічній галузі.  

Після визначення кола регіонів — потенційних 
партнерів (див. рис. 1) оцінюється готовність регіо- 

нальних стейкхолдерів до європартнерства за встанов-
леними Єврокомісією для тематичних партнерств кри-
теріями [4]: 

тематика пропозиції актуальна та входить до 
сфери інтересів S3 Platform; 

пропозиція має інноваційну складову та зв’язок з 
пріоритетами, визначеними в стратегіях смартспе- 
ціалізації регіону-претенденту і регіонів-партнерів; 

пошук партнерів підтримується групами основ-
них регіональних стейкхолдерів і буде гарантовано  
супроводжуватися політичною та фінансовою під- 
тримкою регіону. 

У разі відповідності пропозиції про партнерство 
вищевказаним критеріям регіональна робоча група 
може переходити до формування і подання відповідної 
заяви за формою та порядком встановленим на S3 
Platform. 

Висновки. Реалізація в Україні підходу смартспе-
ціалізації може суттєво інтенсифікувати євроінтегра-
ційні процеси та поширити в українських регіонах 
практику застосування європартнерства. За цих обста-
вин важливе значення має методологічне забезпе-
чення такого процесу та його постійне удосконалення 
відповідно до сучасних тенденцій та вимог міжрегіо-
нального/транскордонного співробітництва. 
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Таблиця 2 
Рейтинг регіонів ЄС за інтегральним показником потенціалу  
кластерно-мережевої взаємодії за напрямом Chemicals 

Регіон (код NUTS), 
країна 

Група регіонів-
інноваторів 

Показник інновацій-
ної співпраці регіону 

Показник клас- 
терно-мережевої 
активності регіону 
за напрямом 

Інтегральний показник 
потенціалу кластерно-
мережевої взаємодії 
регіону за напрямом 

Ломбардія (ITC4), 
Італія 

Сильний 
інноватор- 

0,606 0,722 0,664 

Лімбург (NL42),  
Нідерланди 

Сильний 
інноватор+ 

0,808 0,511 0,660 

Валлонія (BE3), 
Бельгія 

Сильний 
інноватор 

0,664 0,633 0,649 

Кескі-Пог’янмаа 
(FI1D5), Фінляндія 

Сильний 
інноватор+ 

0,818 0,467 0,643 

Гронінген (NL11), 
Нідерланди 

Сильний 
інноватор 

0,772 0,461 0,617 

Південна Голландія 
(NL33), Нідерланди 

Сильний 
інноватор+ 

0,782 0,394 0,588 

Саксонія-Ангальт 
(DEE0), Німеччина 

Помірний  
інноватор+ 

0,523 0,428 0,476 

Каталонія (ES51), 
Іспанія 

Помірний 
інноватор+ 

0,546 0,383 0,465 

Бранденбург (DE40), 
Німеччина 

Помірний  
інноватор+ 

0,519 0,383 0,451 

Варшавський столи-
чний регіон (PL91), 

Польща 

Помірний 
інноватор 

0,465 0,428 0,447 

Дренте (NL13), Ні-
дерланди 

Помірний  
інноватор+ 

0,460 0,261 0,361 

Мазовецький регіон 
(PL92), Польща 

Інноватор- 
початківець 

0,143 0,428 0,286 

Устецький край 
(CZ042), Чехія 

Інноватор- 
початківець 

0,235 0,317 0,276 

Розраховано автором. 
 
Розроблені пропозиції щодо формування інтегра-

ційного компоненту регіональних стратегій смартспе-
ціалізації з включенням певних діагностично-комуні-
каційних процедур до процесу підприємницького від-
криття спрямовані на повніше визначення регіональ-
них пріоритетів інноваційного розвитку, прискорення 
входження українських регіонів до європейського до-
слідницького простору та підвищення ефективності 
інноваційної діяльності на місцевому рівні. 

Пошук партнерів запропоновано здійснювати із 
застосуванням авторського науково-методичного під-
ходу до оцінювання потенціалу кластерно-мережевого 
партнерства регіонів України і країн-членів ЄС на ос-
нові інтегрального показника потенціалу кластерно-
мережевої взаємодії у певному тематичному напрямі 
смартспеціалізації. Даний підхід є універсальним для 
застосування за будь-яким тематичним напрямом  
міжрегіональної взаємодії та базується на викорис-
танні інформаційно-аналітичних даних європейських 
рейтингів і платформ. 

Результати рейтингового оцінювання, здійсне-
ного відповідно до авторського науково-методичного 
підходу за напрямом Chemicals, свідчать, що при ви-
борі партнерів для майбутньої співпраці в інновацій-
ній сфері українським регіонам, що розробляють стра-
тегії смартспеціалізації на основі розвитку потенціалу 
хімічного виробництва, доцільно звернути увагу на 
такі європейські регіони з високорозвинутим клас- 
терно-мережевим компонентом, як італійський регіон 
Ломбардія, голландські провінції Лімбург, Гронінген  
і Південна Голландія, бельгійська провінція Валлонія 

та фінський регіон Кескі-Пог’янмаа. Іншими важли-
вими факторами при виборі напрямів міжрегіональ-
ного партнерства є поточна спеціалізація регіонів за 
секторами хімічної промисловості та потенціал між- 
галузевої диверсифікації. 

Європартнерство вимагатиме від учасників по- 
тенційних міжрегіональних процесів співробітництва 
додаткових зусиль та знань, зокрема розуміння адмі-
ністративних, фінансових процедур партнерської дія-
льності відповідно до сучасних вимог ЄС. Тому до ре-
гіональних команд S3 доцільно залучати компетентних 
у таких питаннях фахівців/організації, що можуть на-
дати консультативну, технічну допомогу у сфері управ-
ління євроінтеграційними процесами. 
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ЛАНДШАФТНИЙ ПАРК 
ЯК СПОСІБ РЕВІТАЛІЗАЦІЇ ВІДВАЛІВ ДОМЕННИХ ШЛАКІВ 

 
В останні роки на підприємствах металургійної 

галузі загострилися питання, пов’язані із накопиче-
ними відходами виробництва. Необхідність вирішення 
цих питань має кілька аспектів. По-перше, шлакові 
відвали, як правило, знаходяться в межах міста або до-
статньо близько від них, порушуючи ландшафт і від-
чужуючи дефіцитні земельні ресурси. По-друге, від-
вали створюють значне екологічне навантаження на 
довкілля. Внаслідок здування шлаків дрібної фракції з 
поверхні відвалів відбувається забруднення атмосфер-
ного повітря, ґрунтового та рослинного покриву на 
прилеглих територіях. Крім того, на поверхні та в масі 
відвалу міститься значна кількість компонентів, які, 
вимиваючись опадами, забруднюють ґрунт та поверх-
неві води. По-третє, враховуючи, як правило, трива-
лий термін експлуатації об’єктів металургійного ви- 
робництва, території, розташовані на відносно близь-
кій до підприємства відстані, здебільшого вже зайняті 
під відвали. Це зумовлює збільшення відстані та зрос-
тання експлуатаційних витрат на транспортування  
відходів. Одним із способів вирішення негативних 
проблем, пов’язаних із складуванням відходів вироб-
ництва, є рекультивація шлакових відвалів.  

Утилізації шлаків присвячено безліч розробок 
вчених, технологів, екологів, у тому числі й еконо- 
містів ІЕП НАН України [1-7]. Але треба враховувати, 
що у відвалі відбувається механічний і хімічний роз-
пади шлаку, викликані внутрішніми та зовнішніми 
причинами. Окремі компоненти шлаку можуть взає-
модіяти з дощовою та сніговою водою, утворюючи 
нові сполуки, і тоді змінюються його дисперсність та 
агрегатний стан. За рахунок цього частинки можуть 
фракціонуватися за розміром, відвал стає шаруватим. 
Склад та властивості шлаку виявляються різними й  
за висотою, і за простяганням цієї майже геологічної 
структури. Природно, що його переробка навіть у ще-
бінь та пісок утруднена: адже одна частина відвалу 
може бути цілком придатною для отримання таких бу-
дівельних матеріалів, а інша — ні. Започаткована вже 
утилізація може стати економічно недоцільною, під- 
приємство зазнає збитків. 

Тобто, шлакові відвали негативно впливають на 
стан довкілля, погіршуючи його. В деякій мірі розмір 
впливу шлакового відвалу залежить від місця розташу-
вання відвалу і кліматичної характеристики регіону 
[8]. У той же час у світі є приклади ревіталізації про-
мислових територій, в тому числі відвалів [9]. У євро-
пейських країнах та США тренд на ревіталізацію роз- 
почався ще у 80-х роках минулого сторіччя, коли ве- 

лика промисловість покинула міста та відбулася де- 
індустріалізація. 

Метою даної статті є розробка пропозицій щодо 
ревіталізації відвалів доменних шлаків у м. Маріуполь 
за рахунок створення ландшафтного парку. 

Найбільш відомим й успішним є ландшафтний 
парк «Дуйсбург-Норд» в німецькому місті Дуйсбург, 
відкритий у 1994 р. на території закритого металургій-
ного заводу «Мейдеріх Хютте». Площа цього парку 
становить 228 га. На момент закриття заводу в 1985 р. 
через надлишок виробничих потужностей на європей-
ському ринку чорної металургії його хотіли просто 
зруйнувати, але громадяни міста запропонували ідею 
створення ландшафтного парку. Ландшафтний парк 
«Дуйсбург-Норд» — це вражаючий приклад оновлення 
і повторного використання території. В старій будівлі 
адміністрації заводу, побудованому в 1907 р., влашто-
вано хостел на 140 місць. Навколишню територію за-
садили деревами. У парку є штучні водойми (очисні 
споруди) і канали. Є інтерактивні дитячі майданчики. 
Парк «Дуйсбург-Норд» перетворився на важливий  
суспільний парк відпочинку для жителів Дуйсбурга. 
Крім того, тут час від часу проводяться концерти кла-
сичної музики, ярмарки, фестивалі тощо [10]. 

Багато років тому в Азовському морі в акваторії 
Маріуполя з’явилася гора шлаку, яку було створено 
штучно із залишків металургійного виробництва. До 
2014 р. комбінат «Азовсталь» продавав шлак, керів- 
ництво комбінату оптимістично вважало, що відвали 
доменних шлаків на березі моря можна буде повністю 
ліквідувати. Але події 2014 р. зупинили ці процеси. 
Шлак виявився нікому не потрібен у Донецькій об- 
ласті. Надзвичайно ускладнилася логістика, тому його 
доставка стала такою дорогою, що й в інші регіони 
продавати стало невигідно. А в той же час накопичу-
вати було вигідно. Відповідно до інформації управ-
ління екології міської ради вартість розміщення однієї 
тонни доменних шлаків коштує металургам приблизно 
17 грн. Тому шлак, що не реалізується, став все нако-
пичуватися й накопичуватися. Активно перероблявся 
шлак і на комбінаті ім. Ілліча, там був цех із виготов-
лення шлакоблоків, чергу на купівлю яких була роз-
писано на кілька місяців наперед. Проте, починаючи 
з 2014 р. попит на шлакоблок практично впав до нуля, 
тому цех взагалі було закрито. Починаючи з 2018 р., 
комбінат «Азовсталь» вивозить доменні шлаки в балку 
Грековату в Сартані. Сюди також возить відходи до-
менного виробництва й комбінат ім. Ілліча [11]. 
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Переробка шлаку — процес тривалий. І вона може 
вирішити проблему в одному єдиному випадку: якщо 
шлаки, що знову утворюються, переробляються на 
100%. Наприклад, на металургійних заводах Німеч-
чини проблем із переробкою немає. Там уряд на зако-
нодавчому рівні зобов’язав будівельні компанії при 
виконанні дорожніх робіт використовувати на 50% не-
природну сировину (замість кар’єрного граніту, на-
приклад, шлак). Тому будівельники, шляховики стоять 
у черзі на метзаводах, щоб забрати шлак. В Україні 
уряд також видав розпорядження про те, щоб 10% ма-
теріалів при будівництві доріг купувалися на металур-
гійних підприємствах. Однак будівельники не поспі-
шають виконувати це розпорядження. Співвласник 
однієї будівельної компанії за умов анонімності пояс-
нив, чому так відбувається. Справа в тому, що достав-
ка шлаків часто обходиться дорожче, ніж, наприклад, 
купівля гравію в кар’єрі, в безпосередній близькості 
від місця будівництва. Все так чи інакше упирається в 
гроші. У Маріуполі квоту у 10% обирають лише кому-
нальні підприємства. Тому у липні 2019 р. комбінати 
ім. Ілліча і «Азовсталь» уклали меморандуми з най- 
ближчими селищними радами та районними адмініс-
траціями про некомерційний збут шлакової продукції 
для будівництва доріг і застосування в комунальному 
господарстві. З 2019 по 2021 р. абсолютно безоплатно 
було передано більше 600 тис. тонн шлакової продук-
ції, загальною вартістю понад 30 млн грн. Але це сто-
сується лише нових відходів. Зі старими — ще склад-
ніше. Наприклад, у випадку з азовстальською горою, 
вважає голова депутатської комісії з питань екології 
Максим Бородін, переробка навряд чи можлива. Шлак 
там уже настільки злежався, що повністю забрати його 
з узбережжя буде мало реалістично [11]. 

Ландшафтна рекультивація постіндустріальних 
об’єктів — новий напрямок для всього світу. Треба за-
значити, що в Україні є також певні об’єкти ревіталі-
зації промислових зон. Серед них можна відмітити: 

Unit City (перший інноваційний парк в Україні, 
який розташовано на колишньому Київському мотор-
ному заводі), парк почав функціонувати у 2017 р. як 
кампус для розвитку бізнесу у сфері IT-технологій та 
креативних індустрій; 

Промприлад.Реновація (інноваційний центр, 
який було створено на базі заводу промислового  
устаткування в Івано-Франківську). Загальний бюд- 
жет на створення інноваційного центру становить 
25000000 $, які мають бути залучено у формі імпакт-
інвестування. На площі 37 тис. м2 будуть створені 
умови для роботи комерційних і соціальних ініціатив; 

IZONE (проєкт неприбуткового Фонду культур-
них ініціатив Ізоляція). Це креативний простір, який 
створили на території Київського суднобудівного за-
воду. Там розміщено: галерею, локації для проведення 
конференцій, майданчик для перформансів та кон- 
цертів, творчі майстерні, студії, а також магазини й 
кафе [12].   

Маріупольські металурги також розглядають нові 
методи вирішення проблеми накопичених відходів до-
менних шлаків. Біля головної прохідної меткомбінату 
ім. Ілліча є незвичайний об’єкт (рисунок). Трикутна 
«піраміда» є тестовою моделлю рекультивації шлако-
вих відвалів. Вона складається з декількох шарів: пер-
ший — гідроізоляційний із дренажними трубками, над 
ним — шлакова призма, яка захищена ізоляційним ша-
ром. Зверху прикріплено об’ємну георешітку, яка на-
повнена родючим шаром ґрунту та заповнена зеленим 
трав’яний покривом. На вершині об’єкта встановлену 
сонячну панель [13].  

 
 

 
 

Рисунок. Модель рекультивації шлакових відвалів [13] 
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Але із озелененням відвалів є певні проблеми, на-
приклад, поверхню відвалів необхідно закріплювати. 
Були спроби засипати відвали шаром порожньої по-
роди, висаджували дерева та чагарники. Проте це не 
дало позитивних результатів. Дерева розвивалися 
слабо, рано жовтіли та засихали. Крім того, ці способи 
були дуже трудомісткими та дорогими. Основні пере-
шкоди для розвитку рослин на відвалах — підвищена 
кислотність, нестача поживних речовин, стерильність 
та швидка ерозія ґрунту. Щоб створити тут нормальні 
умови для зростання трав і деревно-чагарникових по-
рід, було рекомендовано вапнувати відвали, після чого 
вносити добрива. Це знизить кислотність шламів, по-
силить цементацію пилових частинок. Для посівів 
пропонуються однорічні і багаторічні трави з поверх-
невою кореневою системою: полин Сіверса, лободу 
білу, спориш пташиний, красавку повзучу; зі злаків: 
пирій повзучий, клінелімус сибірський, вівсяницю лу-
гову, овес піщаний, багаття безосте; з бобових: коню-
шину повзучу і гібридну, люцерну хмілеподібну. Ви-
користання цих рослин прискорить закріплення по- 
верхневого шару, збагатить його рослинними решт-
ками та створить необхідне середовище для розвитку 
мікроорганізмів. Створивши рослинний шар, можна 
вже висівати трави з глибоко проникаючою корене-
вою системою: еспарцет піщаний, люцерну середню, 
вівсяницю червону та деревні рослини: вербу чагарни-
кову й білу, тополі, в’яз мілколістний, рябинник ря- 
бінолістний. При посадці дерев та чагарників ями за-
сипають рослинним ґрунтом. Навколо відвалів до- 
цільно посадити широкі зелені смуги з тополь та білої 
верби, які використовуватимуться як зони відпочинку 
[14]. 

Враховуючи стан шлакової гори та можливості 
озеленення відвалів є можливим і доцільним ство-
рення ландшафтного парку на її місті. На території  
парку треба побудувати ігрові майданчики, кафе,  
можливо звіринець та інше, обладнати зручні й без- 
печні проходи, щоб по всій території парку можна 
було спокійно гуляти. Повинна бути можливість про-
їхати на велосипеді або з коляскою. Також треба пе-
редбачити можливість паркування, розташувати біо- 
туалети.  

Також певна зона парку повинна стати місцем  
відпочинку та розвитку для дітей з особливостями  
розвитку, тобто інклюзивним парком з адаптова- 
ними тренажерами та атракціонами. Щоб відвідувачі з  
особливостями розвитку мали змогу легко попасти до 
цієї зони, потрібен пандус-з’їзд із невеликим кутом 
нахилу, який враховуватиме особливості рельєфу по-
верхні. Також біля цієї зони парку повинні знаходи-
тися місця для паркування автомобілів для людей з 
особливостями розвитку. 

Щоб ландшафтний парк відповідав сучасним 
екологічним нормам треба повністю забезпечити його 
енергією з відновлювальних джерел. Це може бути 
енергія сонячних панелей, які пропонуються вико- 
ристовувати у моделі рекультивації шлакових відвалів. 
Враховуючи постійні сильні вітри у м. Маріуполь,  
певну частину енергії можна отримати з вітряків. Але 
наразі є ще один напрям — це вирощування так званих 
енергетичних рослин. Простіше кажучи — деревної (а 
також чагарникової та трав’яної) сировини, тобто па- 
 
 
 

лива для котлів. Тим більше, що енергорослини дозво-
ляють робити бізнес не лише на пальному. Їхнє виро-
щування також дозволяє рекультивувати деградовані 
землі, продавати вуглецеві квоти, а також вирішувати 
низку соціальних проблем у неблагополучних регіонах 
[15]. Більше того, наразі компанія під назвою Plant-e 
з Нідерландів трансформує енергію живих зелених  
рослин на електричну. Наприклад, вже зараз цієї  
енергії може вистачити, щоб забезпечити роботу світ-
лодіодних освітлювальних приладів, точок Wi-Fi та за-
ряджання батарей мобільних електронних пристроїв. 
Для отримання електроенергії голландці використову-
вали один із побічних продуктів реакції фотосинтезу 
[16]. 

Безумовно, на це потрібно буде витратити немало 
грошей. Одним з шляхів інвестування у проєкт ство-
рення ландшафтного парку та джерел відновлювальної 
енергетики може бути краудінвестинг, який може кон-
курувати з традиційними формамами залучення фі-
нансових коштів, оскільки він «поєднує дві функції: 
акумуляцію коштів і визначення напрямків витрат; ха-
рактеризується більшою гнучкістю у впровадженні 
проєктів; робить можливим швидке виділення коштів 
(термін збору коштів чітко визначений); забезпечує 
прозорість інформації щодо проєкту, підзвітність і від-
повідальність перед фаундерами та беккерами; дозво-
ляє не тільки отримувати прибуток підприємствам, але 
й впроваджувати проєкти благоустрою інфраструк-
тури, допомоги певним соціальним категоріям насе-
лення тощо; дозволяє знизити трансакційні витрати на 
організацію фінансування проєктів завдяки меншому 
числу посередників; масово залучає інвесторів, зверта-
ючись не лише до економічних мотивів, а й до спіль-
них соціальних інтересів» [17, с. 66]. 

У той же час потрібно аби всі зрозуміли, що та-
кий проєкт як створення ландшафтного парку є не 
тільки соціальною відповідальність металургійних під-
приємств, а стосується кожного з мешканців міста. 
Треба враховувати навіть такі деталі, коли найкраще 
розпочати рекламну кампанію щодо краудінвестинго-
вого проєкту, щоб підвищити шанси на успіх. Участь 
може бути не лише грошовою. Серед громадян, яких 
зацікавив проєкт, можуть бути й потенційні рекламо-
давці, й менеджери рекламних агентств, які мають  
можливість включити проєкт до своїх медіа-проєктів, 
і власники майданчиків, що активно відвідуються, які 
могли б допомогти із залученням більшої кількості 
громадян. 

Оскільки у створенні ландшафтного парку заці-
кавлені всі, то інформацію щодо акціонерного крауд- 
інвестингового проєкту доцільно розмістити на сайті 
органу міської влади. Мажоритарний 51%-й пакет ак-
цій може належати металургійним підприємствам, 
25% може отримати місцева влада або великий при- 
ватний інвестор, інші акції отримають працівники ме-
талургійних підприємств, невеликі інвестори та меш-
канці міста. 

Підсумовуючи вищенаведене треба зазначити,  
що можливою та найбільш доцільною для вирішення 
проблеми шлакових відвалів є ревіталізація, тобто 
створення ландшафтного парку із використанням  
відновлювальних джерел енергії на засадах крауд- 
інвестингу. 
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ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ РИНКУ ПРИРОДНОГО ГАЗУ В УКРАЇНІ  
НА КОНКУРЕНТНИХ ЗАСАДАХ 

 
Постановка проблеми. Існуючі реалії засвідчують 

той факт, що взаємовідносини суб’єктів господарю-
вання на ринку природного газу далекі від стандартів, 
притаманних затвердженим у європейській практиці, 
та характеризуються низкою системних проблем. За-
провадження у вітчизняну господарську практику єв-
ропейських стандартів, формування відповідної сис-
теми інституційного забезпечення ринку природного 
газу потребує адаптації до специфіки функціонування 
як українського паливно-енергетичного комплексу зо-
крема, так і вітчизняної економічної системи загалом. 

Серед ключових стратегічних завдань у реалізації 
даного процесу доцільно відзначити забезпечення до-
статності, доступності та безпечності постачання при-
родного газу для вітчизняних споживачів, врахування 
балансу інтересів між виробниками, постачальниками 
(транспортуючими, газорозподільними компаніями) 
та споживачами (побутовими і непобутовими), форму-
вання законодавчо-інституційного підґрунтя для акти-
візації інвестиційно-інноваційного розвитку даної 
сфери. Розвиток існуючого на сьогодні національного 
ринку природного газу значною мірою визначається 
негативним впливом недосконалого господарсько-
правового регулювання, а також відчутного впливу на 
нього зі сторони монопольних компаній, що в кінце-
вому підсумку формує системні загрози для націо- 
нальної енергетичної та економічної безпеки. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Форму-
вання умов здійснення конкурентної господарської  
діяльності та вільного вибору є базовою цінністю  
сучасної ринкової економіки. Проте, в діючих еконо-
мічних системах наявні природні монополії, які фор-
мують стратегічні і соціально-важливі галузі та, відпо-
відно, потребують регулювання їхньої діяльності з 
боку держави. 

Явище монополізму має місце як в ринковому, 
так і в неринковому середовищі, проте, незважаючи 
на саму його природу та спільні риси в різних середо-
вищах, демонструє принципово різні прояви в тих чи 
інших економічних системах [1].  

Дослідженню суті конкурентного середовища та 
вивченню основних чинників, що його формують, 
присвячено наукові праці як українських, так і іно- 
земних дослідників. Зокрема теоретико-прикладним 
засадам функціонування ринку з ознаками природної 
монополії приділяли увагу В. Базилевич [1], В. Брич 
[2], Л. Верелл, Т. Сундквіст [3], А. Котловський [4],  
К. Прахалад, В. Кривуцький, Ю. Стадницький [5],  
О. Швед [6] та ін.  

Вивченню питань функціонування галузевих  
ринків в умовах конкурентного середовища присвя- 

чено дослідження таких вчених, як О. Амоша [7],  
Л. Головко, Ю. Крегул, В. Лагутін [8], В. Ляшенко,  
Н. Осадча, В. Шевченко [9], В. Пастухова, Н. Куден-
ко, Н. Трушкіна [10] та ін. Однак проблемні аспекти 
формування та розвитку конкурентного середовища 
на ринку газу в сучасних умовах трансформації націо-
нальної економіки повною мірою не вирішені та по- 
требують додаткової уваги. 

Метою даної статті є дослідження тенденцій  
функціонування вітчизняного ринку природного газу 
та виявлення основних проблем його розвитку в кон-
тексті вдосконалення формування конкурентного се-
редовища. 

Виклад основного матеріалу. Досліджуючи ринок 
природного газу України в контексті забезпечення на 
ньому конкурентних відносин між господарюючими 
суб’єктами, сьогодні слід звернути увагу на його різ-
нобічність (рис. 1). 

Слід зазначити, і це підтверджують дані Антимо-
нопольного комітету України (АМКУ) за 2020 р. [12], 
що до сфери природної монополії відносять ринки 
транспортування і зберігання природного газу, де до-
мінуюче положення займають відповідно ТОВ «Опе-
ратор газотранспортної системи України» та АТ «Укр-
трансгаз (яке, в свою чергу, входить до Групи Нафто-
газ), та ринок розподілу природного газу, який пред-
ставлений 46 операторами газотранспортної системи 
(ГРМ). Контроль за їх діяльністю та її регулюванням 
покладено на НКРЕКП. 

Ринок постачання природного газу доцільно вва-
жати потенційно конкурентним, адже постачання 
природного газу забезпечується багатьма постачальни-
ками як для промислових споживачів, так і для насе-
лення. Ринок постачання природного газу для насе-
лення до серпня 2020 р. АМКУ вважав штучно моно-
полізованим, що підтримувався постановами КМУ 
щодо покладання спеціальних обов’язків (ПСО), сьо-
годні ж даний ринок має певні ознаки монополізації 
за рахунок діяльності Групи Регіональної Газової Ком-
панії (РГК), до складу якої входить 20 операторів ГРМ 
України, в компетенцію яких входить обслуговування 
8 млн споживачів та 250 тис. км газопроводів України 
[13]. Щодо постачання природного газу підприєм- 
ствами теплової комунальної енергетики (ТКЕ), то да-
ний ринок вважається штучно монополізованим НАК 
«Нафтогаз», оскільки переважно саме ним здійсню-
ється постачання газу. 

Природний газ як товар надходить на вітчизня-
ний ринок як від газовидобувних підприємств, які ви-
добувають його в Україні, так і від господарюючих 
суб’єктів, які його імпортують. 
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Рис. 1. Ринок природного газу України  
(складено авторами за джерелом [11]) 

АТ «Укргазвидобування» та НАК «Нафтогаз Ук-
раїни» з усіма суб’єктами, що з ним пов’язані відно-
синами контролю, займають монопольне (домінуюче) 
становище на ринку реалізації природного газу безпо-
середньо від виробника. Слід зауважити, що саме для 
Групи Нафтогаз є характерною її участь на усіх етапах 
просування природного газу (видобуток, транспорту-
вання та зберігання, розподіл та постачання спожи-
вачу). 

Дані висновки доцільно проілюструвати аналізом 
статистичних даних щодо діяльності основних суб’єк-
тів господарювання на ринку природного газу  
України. 

Група Нафтогаз має доступ до природного газу, 
який видобуває АТ «Укргазвидобування», а це 70% від 
загального видобутку газу в Україні [12], що надає їй 
значні конкурентні переваги на даному ринку і при- 
зводить до зниження конкуренції. 

За даними АМКУ у 2020 р. в Україні загалом спо-
жито близько 30 млрд м3 природного газу (рис. 2), з 
якого на власний видобуток припадає лише 35%, 
решта — імпортується [12]. Зміну обсягів споживання 
природного газу в Україні впродовж І кв. 2019 — І кв. 
2021 р. наведено на рис. 2. Слід зазначити, що спожи-
вання побутовими споживачами природного газу ста-
новить у І кв. 2021 р. 27% від валового обсягу спожи-
того природного газу в Україні.  

Рис. 2. Динаміка споживання природного газу в Україні, млрд м3 [14] 

До найбільших державних видобувних підпри-
ємств в Україні за обсягами видобутку природного 
газу належать АТ «Укргазвидобування» та ПАТ «Укр-
нафта», а до приватних — ДТЕК Нафтогаз і Burisma 
Group. Серед 60 суб’єктів господарювання, що займа-
ються імпортом природного газу в Україну, найбіль- 

шим є НАК «Нафтогаз України». Динаміка видобутку 
природного газу в Україні протягом І кв. 2019 — І кв. 
2021 р. наведена на рис. 3. Як бачимо, частка АТ  
«Укргазвидобування» і АТ «ДАТ Чорноморнафтагаз» у 
І кВ. 2021 р. становила 69,7% від загального обсягу ви-
добутого природного газу в Україні. 
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Рис. 3. Динаміка видобутку природного газу в Україні, млрд м3 [14] 

Динаміка обсягів природного газу, що імпорту- 
вався в Україну впродовж І кв. 2019 — І кв. 2021 р. 
наведена на рис. 4. Зауважимо, що найбільші обсяги 
імпорту характерні для IV кв. 2019 р., а саме 6,8 млрд м3 
природного газу. 

У 2020 р. природний газ в Україну імпортувався 
виключно із європейського ринку газу. Кількість по- 
стачальників газу на вітчизняному ринку продовж ми-
нулого року зросла на 12% та становила 86 одиниць. 

Рис. 4. Динаміка імпорту природного газу в Україну, млрд м3 [14] 

Від початку 2020 р. розпочала функціонування 
схема-постачання «Shorthaul», що передбачає прока-
чування природного газу із східноєвропейських країн 
через територію України за економічно обґрунтова-
ною ставкою для потреб для іноземних споживачів. 
Окрім того, запропоновано цікаві та дієві схеми та та-
рифи іноземним контрагентам щодо зберігання обся-
гів природного газу у вітчизняних підземних сховищах 
газу, зокрема без сплати податків та митних платежів 
за умови такого зберігання терміном до трьох років. 
Такі привабливі пропозиції привели до того, що  
вперше в останньому кварталі минулого року Україна 
розпочала реекспорт газу у європейські держави. 

Щодо цін на роздрібному ринку природного газу 
прослідковується тенденція до їх зростання для непо-
бутових споживачів починаючи з ІІ кв. 2020 р., для 
побутових споживачів ціна не виявляє стійких тен- 
денцій щодо зміни, що пов’язано з регулюванням да-
ного сегменту ринку КМУ у зв’язку з поширенням за-
хворювання COVID-19 (рис. 5). Також на дані тен- 
денції змін роздрібної ціни природного газу впливає 
умовний поділ даного ринку на регульований і не- 
регульований. 

Сьогодні більшість газопостачальних підприємств 
в Україні пропонують газ для населення за «річним 
тарифом», за яким ціна 1 м3 газу становить 7,99 — 
13,5 грн. Доцільно здійснити порівняльний аналіз віт-
чизняних цін на природний газ та його доставку з ці-
нами, що діють в європейських країнах (рис. 6). 

Ціну 7,99 грн/м3 природного газу неможна вва-
жати для населення справедливою, адже: 

— обсяги власного видобутку (близько 20,2 млрд м3, 
з яких 14,2 млрд м3 — державний видобуток, а решта — 
приватний) повною мірою задовольняють потреби на-
селення та ще близько 6,1 млрд м3 можна спрямувати 
для потреб промислових споживачів; 

— з огляду на те, що поставки з європейського 
ринку складають лише третину від загальної потреби 
вітчизняної економіки (30 млрд м3), відпускна ціна 
теж не повинна бути вищою, аніж 30%; 

— поки що не оприлюднено методології або ж ме-
тодики визначення пропонованого річного тарифу на 
природній газ; 

— значна частина вітчизняних домогосподарств з 
огляду на відсутність платоспроможності не в змозі 
опалювати своє житло до необхідної температури у хо-
лодну пору року [15]. 
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Рис. 5. Динаміка цін природного газу на роздрібному ринку України (без тарифів транспортування  
і розподілу газу та ПДВ), грн/тис. м3 [14] 

Рис. 6. Ціни на природний газ та його доставку в Україні та Європі [15] 

Порівняльну структуру ціни природного газу для 
населення в Україні та 27 країнах ЄС доцільно пред-
ставити на рис. 7. 

Підсумовуючи вищенаведене, варто відзначити й 
інші ключові аспекти у розвитку національного роз- 
дрібного ринку газу, а саме: 

— відміна для побутових споживачів режиму 
ПСО, а також запровадження відкритого роздрібного  
ринку газу у серпні минулого року, внаслідок чого на 
вітчизняному ринку почало діяльність багато нових га-
зопостачальних компаній (для прикладу: «Енергетичні 
ресурси України», «Мегават», «ОККО» та ін.); 

— запровадження у господарську практику відпо-
відних механізмів та процедур, що дозволили оптимі-
зувати процес заміни постачальника газу (за оцінками 
експертів у понад 6 разів); 

— вітчизняна ГПК «Нафтогаз України» виграла 
відкрий конкурс, за результатами якого її призначено 
т.зв. «постачальником останньої надії»; 

— лише у минулому році понад пів мільйона спо-
живачів природнього газу скористались перевагами за-
провадження відкритого ринку та змінили постачаль-
ника газу. 

Рис. 7. Структура ціни на природний газ для населення, % [15] 
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Якщо розглядати найважливіші результати, що 
були досягнуті на оптовому ринку природного газу, то 
слід зазначити таке: 

— сумарний обсяг продажу природного газу у 
2020 р. на Українській енергетичній біржі становив  
2,5 млрд м3, що було в 6,5 раза більше порівняно з  
2019 р. [15]; 

— зросла ліквідність учасників ринку завдяки 
впровадженню короткострокового ринку природного 
газу у внутрішньодобовому форматі та форматі «на 
добу вперед»; 

— запровадження продажу природного газу на 
умовах післяоплати з гарантією банку та подовження 
терміну післяоплати з 30 до 45 днів; 

— запровадження квартальної фіксованої ціни на 
постачання природного газу; 

— прозорість розвитку даного ринку, про що свід-
чить 9 балів із 20 максимально можливих, які отримала 
Україна при дослідженні та порівнянні газових хабів, 
які проводила Європейська федерація енерготрейдерів 
у 2020 р. 

Рівень конкуренції на оптовому ринку природ-
ного газу доцільно проілюструвати з допомогою  
коефіцієнта ринкової концентрації — індексу Герфін-
даля-Гіршмана (рис. 8). 

Рис. 8. Індекс Герфіндаля-Гіршмана для оптового ринку природного газу в Україні у 2020 р. [16] 

Як бачимо, найбільш концентрованим є сегмент 
власного видобутку природного газу, де індекс Гер- 
фіндаля-Гіршмана становить 5107 (з 10000 макси- 
мально). Таку високу концентрацію забезпечують три 
найбільші видобувні підприємства, загальна частка 
яких на даному ринку у 2020 р. складала 84% від за- 
гального обсягу видобутого природного газу в Україні. 
Слід зазначити, що дана частка зберігається впродовж 
останніх років практично незмінною (2017 р. — 88%, 
2018 і 2019 рр. — 86%). Середню концентрацію ілюст-
рує сегмент імпорту природного газу щодо його ку- 
півлі оптовими покупцями за кордоном, а найнижчу — 
імпорт природного газу щодо джерел його походження 
(відповідно індекс Герфіндаля-Гіршмана становить 
1199 і 886 з 10000 максимально) [16]. 

Випадки порушення конкурентної діяльності на 
ринку природного газу зустрічаються досить часто. У 
2021 р. АМКУ виявлено порушення про захист конку-
ренції у вигляді встановлення цін на природний газ в 
діях низки газозбутових компаній України. Як засвід-
чили результати проведеного АМКУ аналізу, ціни на 
природній газ для побутових споживачів впродовж 
останніх 4-х місяців минулого та 1-го місяця поточ-
ного року у низки облгазів істотно перевищували ана-
логічні середні по Україні. Виявлення даного факту 
дозволило сформувати обґрунтовані підозри зі сто-
рони АМКУ до даної групи постачальників щодо 
отримання неправомірної винагороди та зловживання 
монопольним становищем та нанесення матеріальних 
втрат побутовим споживачам газу. 

Усе це призвело до того, що у січні поточного 
року АМКУ відкрило провадження щодо ознак вчи-
нення правопорушень цими постачальниками газу, зо- 
крема порушення ст. 13 Закону України «Про захист 
економічної конкуренції», через зловживання їхнім 

домінуючим становищем, що зумовило отримання не-
правомірної винагороди, завдання матеріальної шкоди 
побутовим споживачам та мало ознаки протиправних 
дій, які не відповідають постулатам добросовісної кон-
куренції. 

У грудні 2020 р. АМКУ наклав економічні санкції 
у вигляді штрафів на низку акціонерних товариств  
(облгазів), що є структурними елементами Групи РГК, 
а саме «Вінницягаз», «Волиньгаз», «Житомиргаз», «За-
карпатгаз», «Запоріжжягаз», «Дніпрогаз», «Івано-Фран-
ківськгаз», «Дніпропетровськгаз», «Київоблгаз», «Кри-
воріжгаз», «Львівгаз», «Миколаївгаз», «Рівнегаз», «Су-
мигаз», «Харківгаз», «Харківміськгаз», «Хмельницьк-
газ», «Чернівцігаз», а також «Чернігівгаз». Загальна сума 
накладених на групу вище зазначених суб’єктів госпо-
дарювання штрафів становила понад 381 млн грн [17]. 

Зокрема названі облгази впродовж листопада 
2016 р. — липня 2018 р. під час проведення відкритих 
тендерів щодо закупівлі приладів для обліку газу для 
побутових споживачів виставляли до потенційних по-
стачальників-учасників торгів специфічні необов’яз-
кові вимоги стосовно надання останніми додаткових 
документів (протокол про випробування із позитив-
ними висновками). 

АМКУ дійшов висновку про те, що ці облгази 
зловживали своїм монопольним (домінуючим) стано-
вищем на ринку розподілу природного газу, у резуль-
таті чого на них було накладено різні розміри штрафів. 
Для прикладу, у Західному регіоні України АМКУ 
оштрафувало «Волиньгаз» на 12879,4 тис. грн, «Закар- 
патгаз» — на 11066,1 тис. грн, «Івано-Франківськгаз» — 
на 18906,6 тис. грн, «Рівнегаз» — на 68080,2 тис. грн, 
«Чернівцігаз» — 9498,8 тис. грн [17]. 

Наприкінці грудня 2020 р. представник «Львівгаз» 
надав до АМКУ ухвалу Львівського окружного адмі- 
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ністративного суду, відповідно до якої проти нього 
було заборонено приймати будь-які рішення. Однак 
АМКУ звернувся із заявою до судового органу вищої 
інстанції і дану ухвалу було скасовано, а «Львівгаз» ви-
мушений був оплатити накладений АМКУ штраф у 
розмірі 75634,2 млн грн [17]. Завдяки неупередженій 
та принциповій позиції АМКУ було реалізовано діє-
вий превентивний захід щодо захисту економічної 
конкуренції на даному сегменті ринку та на певній те-
риторії. 

Минулого року ТзОВ «Волиньгаззбут» поширило 
недостовірну інформацію про свою виробничо-госпо-
дарську діяльність, а саме про умови постачання газу 
для споживачів різних категорій. Унаслідок проведе-
ного розслідування АМКУ дійшло висновку про не- 
добросовісну конкуренцію зі сторони ТзОВ «Волинь-
газзбут», а саме поширення недостовірної інформації, 
яка вводить в оману споживачів, що призвело до по-
рушення ст. 15 Закону України «Про захист від не- 
добросовісної конкуренції». Даній компанії АМКУ на-
рахував штраф у розмірі більш ніж 55 млн грн [17]. 

Дослідження АМКУ звернень, що надходять до 
нього щодо закупівлі природного газу, дозволило  
виокремити основні проблеми, з якими стикаються 
суб’єкти господарювання під час процедури прове-
дення даних закупівель, а саме: замовник просить 
представити ліцензію на право постачання газу (ори-
гінал чи копію). Усі ліцензії на постачання газу є у 
вільному доступі на сайті НКРЕКП; замовник просить 
постачальника пред’явити довідку про фізико-хімічні 
параметри природного газу. Водночас постачальник 
не може впливати на склад газу та його якість, адже за 
це несуть відповідальність підприємства, що здійсню-
ють його транспортування та розподіл, та з якими за-
мовник зобов’язаний підписати окрему угору; замов-
ник просить постачальника пред’явити документи 
щодо його матеріально-технічного забезпечення по- 
стачання газу. Саме таке забезпечення необхідне для 
отримання постачальником ліцензії від НКРЕКП; за-
мовник просить постачальника з метою забезпечення 
страхового запасу підтвердити дані про наявність при-
родного газу у сховищах. Водночас постачальники газу 
в більшості випадків не користуються підземними схо-
вищами, адже цього не вимагає законодавство, що  
регламентує таку діяльність; замовник просить поста-
чальника пред’явити довідку щодо ринкової ціни на 
природний газ, видану Торгово-промисловою палатою 
України. У такій ціні буде враховано тільки вартість 
природного газу відповідно до прейскуранту НАК 
«Нафтогаз України» і не буде врахованого усіх аспектів 
ціноутворення газовидобувних та газопостачальних 
підприємств щодо зменшення даної ціни. Окрім того, 
замовник самостійно може обрахувати мінімальну 
ціну газу на вітчизняному ринку. 

Отже, вищезазначені вимоги є зайвим тягарем 
для постачальника природного газу і можуть спричи-
нити відхилення його заявки, яка, можливо, буде най-
кращою серед усіх поданих. З метою вдосконалення 
документації щодо проведення процедури закупівлі 
природного газу в Україні (а саме в контексті її спро- 
щення, відкритості та підвищення ефективності), 
АМКУ надає рекомендації Міністерству розвитку еко-
номіки, торгівлі та сільського господарства, а саме ме-
тодичні роз’яснення та рекомендації до змін типової 
тендерної документації процедури закупівлі природ-
ного газу (ДК 021:2015:09120000-6 Газове паливо). 

З метою убезпечення всіх учасників ринку при-
родного газу та дотримання вітчизняних законодавчих 
норм і відповідних процедур, протидії правопорушен-
ням у сфері конкурентних взаємовідносин АМКУ  
формує та реалізує низку заходів комплексного та си-
стемного характеру. Для прикладу, АМКУ розроблено 
та передано 37 постачальникам газу відповідні реко-
мендації для ознайомлення та обов’язкового впро- 
вадження ними у господарську практику. Вони перед-
бачають обов’язкове та своєчасне інформування спо-
живачів побутового газу про ціну на природній газ та 
процедуру її встановлення з метою забезпечення умов 
формування конкурентних відносин на даному ринку. 

В умовах сьогодення ринок газу побутових спо-
живачів істотно не різниться від аналогічних ринків 
для інших споживачів. В Україні перебуває у стадії 
становлення система, що передбачає безперешкодне 
обрання споживачами постачальника природного газу 
на конкурентних умовах, очевидно, що ключовими 
критеріями є ціна за товар, умови постачання (пакетні 
пропозиції) та якість обслуговування. 

Упродовж першого кварталу поточного року  
кількість суб’єктів постачальників газу становила  
266 одиниць. Як свідчать результати оцінювання, про-
веденого НКРЕКП, питома вага операцій операторів 
ГРМ на ринку постачання природного газу скорочу-
ється та навпаки зростає НАК «Нафтогаз України». 
Зокрема перших — з 69% у IV кв. минулого року до 
58% у I кв. поточного року та навпаки НАК «Нафто-
газ» — із 7% в аналогічному періоді минулого року до 
18% у першому кварталі поточного року (рис. 9) [14]. 

Щодо ринку постачання газу побутовим спожи-
вачам, то близько чверті обсягів припадає на інші 
суб’єкти господарювання, ситуація ж щодо регіональ-
них газових компаній та НАК «Нафтогаз України» де-
монструє тенденції до аналогічних по ринку загалом. 
Питома вага РГК у IV кв. 2020 р. — І кв. 2021 р. зни-
зилась на 4%, НАК «Нафтогаз України» — навпаки 
зросла на 11%. На кінець першого кварталу поточного 
року на РГК припадало 19% від усього ринку газу для 
побутових споживачів, а НАК «Нафтогаз України» — 
46% [14]. 

Окрім того, більшість споживачів газу не були го-
тові до запровадження ринку природного газу, за оцін-
ками НКРЕКП близько 80% побутових споживачів не 
володіли достатньою інформацією щодо гарантованих 
державою прав та передбачених законодавством мож-
ливостей, з огляду на це, вони були вкрай вразли- 
вими щодо дій постачальників та розподілювачів газу  
(трансгазів та облгазів), що зумовило необхідність по-
силення ролі на даному ринку державних та незалеж-
них регуляторів (КМУ, НКРЕКП тощо). 

Підсумовуючи результати проведеного дослід-
ження, слід окреслити найважливіші чинники, що не-
гативно впливають на розвиток конкуренції на ринку 
природного газу (рис. 10). 

Обмежений та неповноцінний доступ до ринку 
природного газу газорозподільних компаній зумовлює 
серйозні деформації та спричиняє ризики для функ- 
ціонування добросовісної конкуренції на ньому. 

Висновки. Аналізуючи результати проведеного 
дослідження ринку природного газу виявлено, що рі-
вень концентрації різних його сегментів може колива-
тися від низького, що засвідчує існування конкурент-
ного середовища, до високого, який притаманний мо-
нополії. Даний ринок поки що перебуває на стадії ста- 
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Рис. 9. Питома вага компаній у постачанні природного газу в Україні [14] 

Рис. 10. Фактори негативного впливу на конкуренцію на ринку природного газу 

новлення, рівень конкурентоспроможності істотно ди-
ференціюється по різних постачальниках. Основними 
проблемами формування конкурентного ринку при- 
родного газу в Україні є: низька ліквідність ринку при-
родного газу; висока концентрація як на оптовому, так 
і на роздрібному ринку природного газу; «пільговий» 
доступ НАК «Нафтогаз України» до газу внутрішнього 
видобутку; непрозорість ринку; неефективність мето-
дик визначення цін та тарифів розподілу природного 
газу; неефективний облік природного газу та відсут-
ність єдиної його методики; неефективність регуля- 
торного середовища на ринку; значні борги облгазів за 
використаний природний газ перед ГТС; обмежений 
доступ суб’єктів господарювання та населення до бір-
жових майданчиків щодо доступу до внутрішньо видо-
бутого природного газу тощо. 

Виявлені проблеми засвідчують, що окремі аспек-
ти забезпечення дієвого конкурентного середовища на 
ринку природного газу в Україні залишаються досі не-
вирішеними. 
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СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ  
ПУБЛІЧНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА В РЕАЛІЗАЦІЇ  

СМАРТ-СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ 

Вступ. Держава та бізнес дедалі активніше всту-
пають у співробітництво у пошуках економічно ефек-
тивних шляхів вирішення завдань суспільства. Однією 
з форм взаємодії влади та бізнесу, які позитивно заре-
комендували себе на практиці, є публічно-приватне 
партнерство (ППП). Незважаючи на визнання цієї  
форми взаємодії однією з найважливіших механізмів 
реалізації стратегій регіонального розвитку на засадах 
смарт-спеціалізації, впровадження публічно-приват-
ного партнерства в українську практику стримує ціла 
низка практичних та методичних питань щодо забез-
печення управління розвитком економіки регіону з 
урахуванням механізму ППП. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Тематика 
досліджень щодо публічно-приватного партнерства 
активно обговорюється в засобах масової інформації 
[1-6], на вебінарах та онлайн зустрічах. Щороку на цю 
тему з'являються навіть не десятки, а сотні публікацій. 
Незважаючи на великий список авторів, що приділя-
ють питанням розвитку публічно-приватного партнер-
ства, рівень значущості питань, що регулюють ППП, 
тільки збільшується, що робить тему дослідження дуже 
актуальною та своєчасною. Розвиток інституціональ-
ного середовища, формування нормативно-правового 
забезпечення, вироблення науково-методичних реко-
мендацій у сфері ППП є дуже важливим завданням, 

адже узгоджене співробітництво держави та приват-
ного бізнесу є важливою умовою успішного впро- 
вадження підходу смарт-спеціалізації в Україні. 

Метою роботи є дослідження сучасного стану  
розвитку публічно-приватного партнерства та обґрун-
тування перспективи розвитку ППП в реалізації 
смарт-спеціалізації в Україні. 

Виклад основного матеріалу дослідження. В умовах 
запровадження стратегій на засадах смарт-спеціаліза-
ції публічно-приватне партнерство є найбільш ефек-
тивним інструментом підтримки інвестиційної актив-
ності в регіонах для реалізації пріоритетних проєктів. 
Однак повномасштабна реалізація ППП здійсненна 
лише на основі включення довгострокових перспектив 
використання публічно-приватного партнерства в 
стратегії розвитку регіонів як можлива складова фі-
нансового забезпечення [7-30].  

За даними центральних та місцевих органів вико-
навчої влади в Україні, станом на 01.01.2021 р. на умо-
вах публічно-приватного партнерства укладено 192 до-
говори, з яких реалізується тільки 39 договорів (29 — 
концесійних договорів, 6 — договорів про спільну дія-
льність, 4 — інші договори) [31]. У розрізі регіонів лі-
дерами у реалізації договорів публічно-приватного 
партнерства є Миколаївська (6 договорів) та Львівська 
(5 договорів) області (див. рисунок).  

Рисунок. Кількість договорів на засадах публічно-приватного партнерства 

Складено за даними джерела [31]. 
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Сфера застосування публічно-приватного парт-
нерства в Україні досить вузька. Це переважно розви-
ток об'єктів транспортної, житлово-комунальної, соці-
альної та іншої інфраструктури. Сфера реалізації до-
говорів публічно-приватного партнерства серед облас-
тей розподілилася наступним чином [31]: у Дніпро- 
петровській області реалізується 1 договір в вироб- 
ництві, транспортуванні і постачанні тепла та розпо-
ділі і постачанні природного газу; у Донецькій облас-
ті — 1 договір в виробництві, розподіленні та поста-
чанні електричної енергії, 2 договори в виробництві, 
транспортуванні і постачанні тепла та розподілі і пос-
тачанні природного газу, 1 договір в поводженні з  
відходами, крім збирання та перевезення; у Житомир-
ській області — 1 договір в виробництві, транспорту-
ванні і постачанні тепла та розподілі і постачанні при-
родного газу; у Закарпатській області — 3 договори у 
виробництві, транспортуванні і постачанні тепла та 
розподілі і постачанні природного газу, 1 договір в 
збору, очищенні та розподіленні води; у Запорізькій об-
ласті — 2 договори в зборі, очищенні та розподіленні 
води та 2 договори в інших видах економічної діяль-
ності; у Івано-Франківській області — 1 договір в бу- 
дівництві та/або експлуатації автострад, доріг, заліз-
ниць, злітно-посадкових смуг на аеродромах, мостів, 
шляхових естакад, тунелів і метрополітенів морських  
і річкових портів та їх інфраструктури; у Київській об-
ласті — 2 договори в зборі, очищенні та розподіленні 
води, 1 договір в охороні здоров’я та 1 договір в ту- 
ризмі, відпочинку, рекреації, культурі та спорті; у Кі-
ровоградській області — 1 договір в туризмі, відпо- 

чинку, рекреації, культурі та спорті; у Львівській об- 
ласті — 2 договори в зборі, очищенні та розподіленні 
води, 1 договір в охороні здоров'я та 2 договори в ту-
ризмі, відпочинку, рекреації, культурі та спорті; у Ми-
колаївській області — 6 договорів в зборі, очищенні та 
розподіленні води та 1 договір в будівництві та/або 
експлуатації автострад, доріг, залізниць, злітно-посад-
кових смуг на аеродромах, мостів, шляхових естакад, 
тунелів і метрополітенів морських і річкових портів та 
їх інфраструктури; в Одеській області — 1 договір в ту-
ризмі, відпочинку, рекреації, культурі та спорті; у Пол-
тавській області — 1 договір в поводженні з відходами, 
крім збирання та перевезення; у Харківській області — 
1 договір в виробництві, розподіленні та постачанні 
електричної енергії; у Херсонській області — 1 договір 
в виробництві, розподіленні і постачанні електричної 
енергії та 1 договір в будівництві та/або експлуатації 
автострад, доріг, залізниць, злітно-посадкових смуг на 
аеродромах, мостів, шляхових естакад, тунелів і мет-
рополітенів морських і річкових портів та їх інфра-
структури; у Хмельницькій області — 1 договір в інших 
видах економічної діяльності; у Чернігівській області — 
1 договір в виробництві, транспортуванні і постачанні 
тепла та розподілі і постачанні природного газу. 

Детальна інформація щодо кількісних показників 
щодо публічно-приватного партнерства на сайтах об-
ласних державних адміністрацій відсутня (див. таб-
лицю). На всіх сайтах адміністрацій наведено лише ін-
формацію щодо нормативно-правової бази для реалі-
зації інвестиційних проєктів, зокрема й публічно-при-
ватного партнерства. 

Таблиця 
Інформація щодо публічно-приватного партнерства на сайтах обласних державних адміністрацій 

Обласні  
державні  

адміністрації 

Інформація 
щодо нор-
мативно-
правової 
бази ППП 

Інформа-
ція про 
кількість 
ППП 

Відповідальний від-
діл в адміністрації 

Завдання відділу у сфері 
публічно-приватного 

партнерства 

Пропозиції для реалі-
зації інвестиційних 
проєктів на засадах 

ППП 

1 2 3 4 5 6

Вінницька 
обласна дер-
жавна адмі-
ністрація 

Наведена  Відсутня Департамент міжна-
родного співробіт- 
ництва та регіональ-
ного розвитку Він-
ницької обласної 
державної адмініст-
рації 

Державна політика у 
сфері інвестиційної  
діяльності та державно-
приватного партнерства 

Відсутні 

Волинська 
обласна дер-
жавна адмі-
ністрація 

Наведена  Відсутня Департамент зовніш-
ніх зносин, залу-
чення інвестицій та з 
питань туризму і ку-
рортів 

Державна політика у 
сфері інвестиційної  
діяльності та державно-
приватного партнерства 

Відсутні 

Дніпропет-
ровська об-
ласна дер- 
жавна адмі-
ністрація  

Наведена  Відсутня Департамент еконо-
мічного розвитку 

Державна політика з 
питань розвитку під- 
приємництва, держав-
но-приватного партнер-
ства, державної регуля-
торної політики 

Відсутні 

Донецька 
обласна дер-
жавна адмі-
ністрація 

Наведена  Відсутня Департамент інвес-
тиційно-інновацій-
ного розвитку і зов-
нішніх відносин   

Розвиток державно-
приватного партнерства 
в області 

Будівництво парку від-
починку та розваг (ак-
вапарку) (м. Маріу-
поль); 
створення медичного 
кластеру (медичний 
кампус) (м. Маріу-
поль); 
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Продовження таблиці 

1 2 3 4 5 6

будівництво парку 

розваг «Меріленд»  
(м. Маріуполь); 
створення сучасного 

кінотеатру (на базі  
Палацу культури)  
(м. Костянтинівка) 

Житомир-
ська обласна 

державна ад-
міністрація 

Наведена Відсутня Департамент агро-
промислового роз- 

витку та економіч-
них політики  

Державна політика у 
сфері інвестиційної  

діяльності та державно-
приватного партнерства 

Відсутні 

Закарпат-
ська обласна 
державна ад-

міністрація 

Наведена Відсутня Департамент еконо-
мічного та регіо- 
нального розвитку, 

торгівлі, залучення 
інвестицій, забезпе-
чення виконання 

державних програм 
та контролю за їх 

виконанням 

Державна політика у
сфері інвестиційної  
діяльності та державно-

приватного партнерства 

Відсутні 

Запорізька 
обласна дер-

жавна адмі-
ністрація 

Наведена Відсутня Департамент еконо-
мічного розвитку  

і торгівлі 

Державна політика 
у сфері інвестиційної 

діяльності та державно-
приватного партнерства 

Відсутні 

Івано-Фран-
ківська об-
ласна дер- 

жавна адмі-
ністрація 

Наведена Відсутня Департамент еконо-
мічного розвитку, 
промисловості та ін-

фраструктури 

Супровід реалізації між-
муніципальних угод та 
договорів партнерства 

Відсутні 

Київська об-
ласна дер- 
жавна адмі-

ністрація  

Наведена Відсутня Департамент еконо-
міки та цифровізації

Державна політика 
у сфері інвестиційної 
діяльності та державно-

приватного партнерства 

Відсутні 

Кіровоград-

ська обласна 
державна ад-
міністрація 

Наведена Відсутня Департамент еконо-

мічного розвитку та 
торгівлі 

Державна політика 

у сфері інвестиційної 
діяльності та державно-
приватного партнерства 

Відсутні 

Луганська 
обласна дер-

жавна адмі-
ністрація 

Наведена Відсутня Департамент еконо-
мічного розвитку та 

зовнішньоекономіч-
ної діяльності 

Державна політика 
у сфері інвестиційної 

діяльності та державно-
приватного партнерства 

Відсутні 

Львівська 
обласна дер-
жавна адмі-

ністрація 

Наведена Відсутня Департамент еконо-
мічної політики 

Державна політика 
у сфері інвестиційної 
діяльності 

Відсутні 

Миколаїв-

ська обласна 
державна ад-
міністрація 

Наведена Відсутня Департамент еконо-

мічного розвитку  
та регіональної полі-
тики 

Державна політика 

у сфері інвестиційної 
діяльності та державно - 
приватного партнер- 

ства 

Відсутні 

Одеська об-

ласна дер- 
жавна адмі-
ністрація 

Наведена Відсутня Департамент інвес-

тиційної та зовніш-
ньоекономічної дія-
льності, міжнарод-

ного співробітництва 
і туризму 

Державна політика 

у сфері інвестиційної 
діяльності та особливос-
тей реалізації на терито-

рії області режиму іно-
земного інвестування 

Відсутні 

Полтавська 
обласна дер-
жавна адмі-

ністрація  

Наведена Відсутня Департамент еконо-
мічного розвитку, 
торгівлі та залучення 

інвестицій 

Державна політика 
у сфері інвестиційної 
діяльності та державно- 

приватного партнерства 

Відсутні 
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Закінчення таблиці 

1 2 3 4 5 6

Рівненська 
обласна дер-
жавна адмі-
ністрація 

Наведена Відсутня Департамент еконо-
мічного розвитку  
і торгівлі 

Державна політика 
у сфері інвестиційної 
діяльності та державно-
приватного партнерства 

Відсутні 

Сумська об-
ласна дер- 
жавна адмі-
ністрація 

Наведена Відсутня Департамент еконо-
мічного розвитку  
і торгівлі 

Державна політика у 
сфері інвестиційної дія-
льності та державно-
приватного партнерства 

Відсутні 

Тернопіль-
ська обласна 
державна ад-
міністрація  

Наведена Відсутня Департамент еконо-
мічного розвитку  
і торгівлі 

Державна політика 
у сфері інвестиційної 
діяльності (у частині ка-
пітальних вкладень) 

Відсутні 

Харківська 
обласна дер-
жавна адмі-
ністрація  

Наведена Відсутня Департамент еконо-
міки і міжнародних 
відносин 

Державна політика у 
сфері державно-приват-
ного партнерства 

Відсутні 

Херсонська 
обласна дер-
жавна адмі-
ністрація  

Наведена Відсутня Управління «Офіс 
інвестицій та роз- 
витку експорту» 

Державна політика 
у сфері інвестиційної 
діяльності та державно-
приватного партнерства 

Відсутні 

Хмельни-
цька обласна 
державна ад-
міністрація  

Наведена Відсутня Департамент еконо-
мічного розвитку 

Державна політика 
у сфері інвестиційної 
діяльності та державно-
приватного партнерства 

Відсутні 

Черкаська 
обласна дер-
жавна адмі-
ністрація 

Наведена Відсутня Департамент регіо-
нального розвитку 

Державна регуляторна 
політика, зовнішні зно-
сини, взаємодії з еконо-
мічними та міжнарод-
ними організаціями,  
розвиток підприєм- 
ництва 

Відсутні 

Чернівецька 
обласна дер-
жавна адмі-
ністрація 

Наведена Відсутня Департамент регіо-
нального розвитку 

Державна політика 
у сфері державно-при-
ватного партнерства 

Відсутні 

Чернігівська 
обласна дер-
жавна адмі-
ністрація 

Наведена Відсутня Департамент еконо-
мічного розвитку 

Державна політика 
у сфері державно-при-
ватного партнерства 

Відсутні 

Складено за даними джерел [32-54]. 

Єдиним винятком є Донецька обласна державна 
адміністрація, де наведено чотири пропозиції для реа-
лізації інвестиційних проєктів на засадах публічно-
приватного партнерства [35].  

Сучасний стан розвитку та розуміння концепції 
публічно-приватного партнерства в регіональних стра-
тегіях дозволяє виявити, що поступово відбувається 
інтеграція ППП у практику стратегування соціально-
економічного розвитку регіонів на засадах смарт-спе-
ціалізації. Прийняття регіональних стратегій розвитку 
на період до 2027 року згенерувало новий етап онов-
лення стратегічних документів областей. В регіональ-
них стратегіях розвитку наголошується, що розроблені 
стратегії є документом «налагодження партнерства 
між обласною державною адміністрацією, районними 
державними адміністраціями, обласною радою, ін-
шими органами місцевого самоврядування, вищими 
навчальними закладами, а також організаціями грома-
дянського суспільства для того, щоб стратегічний до-
кумент став надбанням усіх зацікавлених сторін та за-
безпечив суспільну підтримку плану реалізації Страте-
гії» [7-30]. Таким чином, стратегія адресована насе- 

ленню регіону, органам влади, які керуються даною 
стратегією та реалізують її в частині своїх повнова-
жень, та бізнес-спільноті, що бере участь у реалізації 
стратегії на засадах публічно-приватного партнерства. 

В усіх без винятку стратегіях регіонального роз-
витку зазначено, що серед основних механізмів реалі-
зації Стратегії є механізм публічно-приватного парт-
нерства [7-30]. Ключовими напрямами для інвестицій 
на засадах публічно-приватного партнерства є «будів-
ництво (реконструкція, модернізація) мереж газо-  
і теплопостачання, водопостачання, водовідведення, 
розвиток житлового будівництва; розбудова об’єктів 
дорожнього господарства та інфраструктури галузей 
охорони здоров’я та соціального забезпечення; видо-
буток та переробка корисних копалин; екологізація 
регіонального розвитку (будівництво очисних споруд, 
переробка твердих побутових відходів тощо)» [7-30]. 

Однак, впровадження підходу смарт-спеціалізації 
у стратегічне планування регіонів привносить зміни до 
практики застосування публічно-приватного партнер-
ства. За цих обставин необхідно розширити сфери за-
стосування ППП, й одночасно змінити акцент на ви- 
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рішення завдань щодо структурної перебудови, мо- 
дернізації та інноваційного оновлення економіки ре-
гіонів. Це потребує використання принципово нових 
інституціональних форм публічно-приватного парт-
нерства. 

Крім того, у регіональних стратегіях недостатньо 
відображено інституціональний аспект розвитку прак-
тики публічно-приватного партнерства, зокрема сис-
тема тих інститутів, які мають безпосередньо взаємо-
діяти з інвесторами, проводити експертизу та просу-
вати конкретні проєкти публічно-приватного партнер-
ства. Тільки в трьох документах вказано про розвиток 
можливих інститутів, зокрема у Стратегії розвитку Во-
линської області на період до 2027 року «з метою роз-
витку партнерства влади і бізнесу у вирішенні питань 
соціально-економічного розвитку утворена та функ- 
ціонує Регіональна рада підприємців при обласній 
державній адміністрації. Здійснює діяльність Коорди-
наційна рада з питань розвитку підприємництва в об-
ласті. Відповідні координаційні ради функціонують в 
усіх райдержадміністраціях, виконкомах міських (міст 
обласного значення) рад. Напрацьовані ними акту- 
альні питання ведення бізнесу враховуються при 
прийнятті управлінських рішень та підготовці пропо-
зицій центральним органам виконавчої влади» [8, 
с. 96]; у Стратегії розвитку Івано-Франківської області 
на 2021-2027 роки «з метою практичного забезпечення 
реалізації положень Стратегії в регіоні можуть бути за-
діяні (створені, наприклад — Агентство регіонального 
розвитку) інститути розвитку, які у тому числі функ-
ціонують на засадах державно-приватного партнер- 
ства» [15, с. 81]; у Стратегії розвитку Київської області 
на 2021-2027 роки «з метою практичного забезпечення 
реалізації положень Стратегії в регіоні можуть бути за-
діяні (створені, наприклад — Агентство регіонального 
розвитку) інститути розвитку, які у тому числі функ-
ціонують на засадах державно-приватного партнер- 
ства» [16, с. 147]. 

У стратегіях регіонального розвитку наголошу-
ється на інвестиційних функціях публічно-приватного 
партнерства та передбачається використання різних 
його форм — «концесії, орендних відносин, лізингу, 
угоди про розподіл продукції, договору щодо управ-
ління державним і комунальним майном, договору 
про спільну діяльність тощо» [7-30]. Однак аналіз 
стратегічних документів регіонів свідчить про те, що 
публічно-приватне партнерство ще недостаньо розви-
нуто й потребує удосконалення в частині обґрунту-
вання форм ППП, які будуть найефективнішими для 
вирішення конкретних стратегічних та оперативних 
цілей, завдань розвитку регіону. 

Висновки. Для покращення ситуації щодо засто-
сування публічно-приватного партнерства в стратегіях 
регіонального розвитку слід розробити План заходів 
«дорожню карту» розвитку публічно-приватного парт-
нерства. Результатом розробки «Дорожньої карти» має 
стати визначення напрямів практичної реалізації ре- 
гіональної політики України в сфері ППП, а також су-
купність дій органів публічної влади України з реалі-
зації даної політики. 

Як випливає із вищевикладеного, основними на-
прямами розвитку публічно-приватного партнерства в 
Україні є такі: 1) розвиток законодавства щодо ППП 
(усунення законодавчих бар'єрів шляхом подальшого 
удосконалення законодавства: розширити сфери за-
провадження ППП з урахуванням смарт-спеціалізації; 

запровадити інституціональні форми ППП; урахувати 
інтереси усіх сторін, в тому числі міжнародних фінан-
сових організацій; передбачити гнучкі форми держав-
ної підтримки проєктів); 2) розвиток інституціональ-
ного середовища для розробки і реалізації публічно-
приватного партнерства (утворення фінансових інсти-
тутів розвитку ППП для інвестування і гарантування 
приватних інвестицій (Банку розвитку України, Ін- 
вестиційного фонду України, Венчурного фонду Ук-
раїни, регіональних венчурних фондів); утворення не-
фінансових інститутів розвитку ППП (інформаційні, 
консультаційні, методичні, організаційні, експертні та 
інші організації); утворення освітніх програм в учбо-
вих закладах для підготовки висококваліфікованих 
державних службовців у сфері ППП; створення плат-
форм для комунікації бізнесу, організувати міжрегіо-
нальні бізнес-форуми; організація інформаційних за-
ходів щодо популяризації публічно-приватного парт-
нерства; 3) розвиток управління і організації ППП, 
механізму реалізації проєктів публічно-приватного 
партнерства (створення Єдиного електронного реєст-
ру проєктів публічно-приватного партнерства; роз- 
роблення системи управління у сфері публічно-при- 
ватного партнерства з чітким розподілом повноважень 
між органами публічної влад у рамках підготовки і  
реалізації проєктів ППП та координацією їх діяльно-
сті). 

Таким чином, запропоновані заходи «дорожньої 
карти» спрямовані на стимулювання розвитку пуб- 
лічно-приватного партнерства для реалізації довго-
строкових інноваційних проєктів у регіонах та підви-
щення їх інвестиційної привабливості для приватних 
інвесторів та міжнародних фінансових організацій. 
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ПРЯМІ ІНОЗЕМНІ ІНВЕСТИЦІЇ В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ:  
СТАН І ПРОБЛЕМИ ЗАЛУЧЕННЯ 

Постановка проблеми. Одним із головних джерел 
довгострокового стійкого економічного зростання 
будь-якої країни є інвестиції. Особливу потребу в ін-
вестиціях, перш за все іноземних, мають країни, що 
розвиваються, а також країни з перехідною економі-
кою, до яких відноситься Україна.  

Як свідчить світовий досвід [1], приплив прямих 
іноземних інвестицій (ПІІ) в економіку таких країн 
сприяє: по-перше, вирішенню проблеми обмеженості 
національних інвестиційних ресурсів; по-друге, залу-
ченню нових знань, практик корпоративного управ-
ління, новітніх технологій та обладнання; по-третє, 
підвищенню кваліфікації місцевих фахівців, набуття 
ними нових навиків і компетенцій; по-четверте, зрос-
танню продуктивності підприємств, диверсифікації їх 
діяльності на користь продукції з вищою часткою до-
даної вартості; по-п’яте, підвищенню прибутковості та 
міжнародної конкурентоспроможності підприємств. У 
результаті — нарощується промисловий та експортний 
потенціал країни, знижується її залежність від ім- 
порту, насамперед високотехнологічного, створю-
ються можливості для підвищення високопродуктив-
ної зайнятості, прискорюються темпи економічного 
зростання, зростають соціальні стандарти і добробут 
населення.  

Разом із тим слід ураховувати, що неконтрольо-
ване залучення та використання іноземних інвестицій 
створює для країни низку загроз, серед яких — експлу-
атація її природно-сировинної бази, негативний вплив 
на природне середовище, зростання залежності від 
іноземного капіталу, зростання безробіття та ін. Тому 
потрібно вибірково та ретельно ставитися до залу-
чення іноземних інвесторів та участі останніх у проце-
сах приватизації стратегічно важливих для країни під-
приємств.  

Виходячи з вищевикладеного, дослідження про-
блематики та напрямів іноземного інвестування в еко-
номіці України є актуальним завданням.   

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанням 
проблем, особливостей та перспектив розвитку інвес-
тиційної діяльності, залучення іноземних інвестицій в 
економіку України присвячено чимало досліджень  
вітчизняних учених. Так, у колективній монографії  
Інституту економіки промисловості НАН України 
«Інноваційне Придніпров’я: гра на випередження» [2] 
розглядаються проблеми залучення інвестицій у роз-
виток регіональних інноваційних екосистем (на прик-
ладі трьох областей України — Дніпропетровської, За-
порізької та Кіровоградської) у контексті процесів єв-
ропейської інтеграції.  

У монографії Г. Шевцової [3] досліджуються пи-
тання формування та реалізації інноваційно-інвести- 

ційної моделі розвитку хімічної галузі України. Ав-
торка, зокрема, зазначає, що вітчизняні хімічні ви- 
робництва «підійшли до точки біфуркації», з якої ма-
ють два варіанти виходу — або «якісно нове техніко-
технологічне забезпечення і нелінійне стрибкоподібне 
зростання ефективності», або «повна втрата конку- 
рентних позицій, руйнування і ліквідація підприємств 
як виробничо-економічних систем» [3, с. 317].  

На проблемах машинобудівної галузі зосереди-
лися автори колективної монографії [1, с. 365-443]. Зо-
крема, ними проаналізована динаміка, структура над-
ходжень та використання ПІІ у машинобудівній галузі 
промисловості України та запропоновано організа-
ційно-економічні заходи та механізми формування 
сприятливого інвестиційного клімату в машинобудів-
ній галузі країн Центральної та Східної Європи. Авто-
рами цієї монографії також визначено вплив інвести-
цій на підвищення конкурентоспроможності галузей 
національної економіки й окреслено низку питань, які 
потребують першочергового вирішення для збіль-
шення інвестиційної привабливості України [1, с. 30-
40].   

На необхідності істотного підвищення інвести-
ційної привабливості України та її регіонів у контексті 
прискорення структурних трансформацій в національ-
ній економіці роблять наголос О. Амоша, А. Землян-
кін, І. Підоричева у статті [4]. Науковці, зокрема за-
значають, що «в Україні більша частина ВВП ви- 
користовується на покриття кінцевих споживчих ви-
трат» і «фактично всі вироблені у країні товари та по-
слуги використовуються на задоволення потреб сус- 
пільства за рахунок відмови від інвестицій у виробничі 
потужності. За такої частки капітальних інвестицій у 
структурі ВВП … не може бути й мови про інновацій-
ний розвиток, адже, враховуючи масштаби накопиче-
них в економіці проблем, їх буде явно недостатньо для 
здійснення реальних структурних перетворень» [4, 
с. 55]. У зв’язку із цим науковці наголошують на важ-
ливості запровадження державної політики, спрямова-
ної на прицільне формування сприятливого інвести-
ційного клімату, та підвищення ефективності системи 
управління макроекономічними процесами в країні, 
що, серед іншого, зменшить економічні ризики для 
інвесторів та стимулюватиме бізнес до прийняття по-
зитивних інвестиційний рішень [4, с. 56].  

Дослідженню особливостей розвитку інвестицій-
ного потенціалу України присвячена стаття І. Крама-
ренко [5]. За результатами аналізу галузевої структури 
інвестицій у розвиток економіки автором з’ясовано, 
що в Україні інвестори більшою мірою орієнтуються 
на вкладення короткострокового характеру, що нега-
тивно позначається на перспективах відновлення та 
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нарощення виробничого потенціалу підприємств. Ви-
значено основні причини низької ефективності управ-
ління капітальним інвестуванням та обґрунтовано 
пріоритети інвестування, що якісно впливають на  
розвиток продуктивних сил країни.  

У статті [6] К. Маркевич приділяє особливу увагу 
«зеленим» ПІІ, визначає ключові детермінанти, гло- 
бальні тенденції, а також сучасний стан і перспективи 
мобілізації ПІІ в екологічно чисті сектори економіки 
України.  

Проте, незважаючи на вагомі наукові напрацю-
вання у сфері дослідження проблем і перспектив роз-
витку інвестиційної діяльності, покращення інвести-
ційного клімату в Україні, переваг і загроз залучення 
іноземних інвестицій, питання покращення галузевої 
структури іноземних інвестицій в економіці України 
потребують подальших наукових пошуків.  

Мета статті — провести аналіз стану і динаміки 
прямого іноземного інвестування та з’ясувати струк-
туру прямих іноземних інвестицій в національній еко-
номіці за галузевим виміром для визначення проблем 
і можливостей інвестиційного розвитку України.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Одним із 
ключових завдань та пріоритетів державної політики 
України (принаймні декларованих) упродовж майже 
усіх років незалежності було залучення іноземних ін-
вестицій та покращення інвестиційного клімату. Серед 
стратегічних документів, прийнятих останніми ро-
ками, в яких ставилися такі завдання, необхідно від-
мітити: Стратегію сталого розвитку «Україна-2020», 
яка була затверджена Указом Президента від 
12.01.2015 р. № 5/2015 р.; Національну економічну 
стратегію на період до 2030 року, що була затверджена 
Постановою Кабінету Міністрів України від 03.03.2021 р. 
№ 179.  

Останньою, зокрема досягнення інвестиційної 
привабливості визнається одним із головних напрямів 
стратегічного курсу держави на «забезпечення належ-
ного рівня добробуту, самореалізації, безпеки, прав та 
свобод кожного громадянина України». Відповідно до 
візії цього стратегічного напряму, Україна до 2030 р. 
має стати конкурентним і безпечним середовищем з 
«високодохідними, диверсифікованими та сталими ін-
вестиційними можливостями» [7]. 

Важливість залучення в Україну ПІІ зумовлена, 
перш за все, необхідністю відновлення та нарощення 
промислового потенціалу країни, виходу з пастки со-
ціально-економічної й технологічної відсталості, за- 
пуску процесів реіндустріалізації економіки та підви-
щення конкурентоспроможності вітчизняних вироб-
ників. Для зростання припливу іноземних інвестицій 
Україна має вагомі переваги порівняно з іншими кра-
їнами — це і великий споживчий ринок, і вигідне гео-
графічне розташування на перехресті транспортних 
шляхів між Європою та Азією, і висока кваліфікація 
робочої сили, і значний науковий потенціал. Однак, 
незважаючи на усі ці переваги, припливу ПІІ в обся-
гах, необхідних для пожвавлення економіки України, 
не відбувається. Більше того, на даний час, як зазна-
чають експерти, одним із викликів для України є «ви-
мивання» навіть національного інвестиційного потен-
ціалу, не кажучи вже про складність залучення іно- 
земного, насамперед інноваційно спрямованого, капі-
талу [8, с. 41]. Не в останню чергу саме завдяки ньому 
розвинутим країнам вдається забезпечувати високу 
конкурентоспроможність та утримувати лідерство у 

світовій економіці. А для країн, що розвиваються, та 
країн з перехідною економікою сприятливий інвести-
ційний клімат є незаперечною передумовою для роз-
ширення зв’язків з іноземними венчурними інвесто-
рами.  

Для визначення місця прямих іноземних інвести-
цій у забезпеченні економічного розвитку країни, ви-
явлення можливостей удосконалення галузевої струк-
тури іноземних інвестицій у бік середньо- і високо- 
технологічних галузей, потрібно провести аналіз стану 
і динаміки прямого іноземного інвестування в еконо-
міці України.  

У 2020 р. Національний банк України змінив об-
числення статистики ПІІ відповідно до міжнародних 
стандартів [9] і, починаючи з 2020 р., є відповідальним 
за статистичні спостереження щодо інвестицій зов- 
нішньоекономічної діяльності. Державна служба ста-
тистики (Держстат) України до 2020 р. також прово-
дила відповідні спостереження. У даному дослідженні 
ми використовували дані Держстату України, оскільки 
статистика, яка нею надається, є деталізованішою, до-
ступною за усіма роками, а також актуальною для до-
сягнення мети статті.  

Ключовим показником, який відображає інвести-
ційну привабливість країни, ступінь розвиненості її 
зовнішньоекономічних відносин і зв’язків, орієнтова-
ність органів влади на розбудову ефективної експор-
тоорієнтованої економіки, є обсяги прямих іноземних 
інвестицій.  

Дані, наведені на рис. 1, свідчать, що, починаючи 
з 2015 р., інвестиційна привабливість України для іно-
земних інвесторів знизилася — майже на 30% порів-
няно з 2014 р. У 2016 р. падіння обсягів ПІІ погли- 
билося ще більше і склало понад 40% (порівняно з 
2014 р.). Такі негативні тенденції зумовлені, перш за 
все, наслідками військового конфлікту на сході Укра-
їни, розірванням зовнішньоекономічних зв’язків з Ро-
сійською Федерацією. Як наслідок, національна еко-
номіка зазнала суттєвих втрат, а українські виробники 
були вимушені шукати альтернативні (російським)  
ринки збуту. Надання у 2014 р. Європейським Союзом 
(ЄС) автономних торгових преференцій Україні пев-
ною мірою сприяло подоланню макроекономічних 
проблем і виведенню вітчизняної продукції на ринки 
ЄС.  

Починаючи з 2018 р., відбувається поступове від-
новлення інтересу іноземних інвесторів до України. 
Так, збільшення обсягів ПІІ у 2018 р. становило  
376,1 млн дол. США (або 1,2%) порівняно з поперед-
нім роком. Відповідно, на початок 2019 р. збільшення 
склало 1298,7 млн дол. США (4,1%), на кінець 2019 р. — 
2904,5 млн дол. США (8,83%) (рис. 1). Однак, на від-
міну від розвинутих країн, які мають сучасні вироб-
ничі потужності та інфраструктуру, країнам, що роз-
виваються, і країнам з перехідною економікою необ-
хідно вкладати більше коштів у їх розвиток. Тому у 
багатьох країнах, що розвиваються, частка капітальних 
інвестицій у ВВП є доволі значною.  

Наприклад, у Китаї, Індії, Південній Кореї вона 
дорівнює відповідно 44%, 30% і 29%, які у тому числі 
забезпечуються іноземним капіталом. Як слушно за-
значають автори статті [11], «високі норми інвесту-
вання дозволяють цим країнам підвищувати продук-
тивність праці, збільшувати товарну різноманітність, 
розширювати свою присутність на глобальних рин-
ках». В Україні при наявному рівні валового нагро- 
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Рис. 1. Динаміка притоку ПІІ (акціонерного капіталу) в Україну, 
станом на початок року, млн дол. США* 

* За 2019 р. інформація Держстатом України надавалася за двома періодами спостереження: станом на
01.01.2019 р. і станом на 31.12.2019 р. Як зазначалося вище, починаючи з 2020 р., відповідні статистичні спостереження, 
відповідно до міжнародної методології, здійснює Національний банк України.  

Побудовано за джерелом [10]. 

мадження основного капіталу (який складає лише 
16%) «годі й казати про інноваційний розвиток, адже, 
враховуючи масштаби накопичених в економіці про-
блем, її буде явно недостатньо для здійснення струк-
турних і технологічних перетворень» [11, с. 12].  

Дані, наведені у табл. 1, 2 і на рис. 2, свідчать, що 
прямі іноземні інвестиції в Україні спрямовуються пе-
реважно у промисловість та сферу послуг. Їх частки у 
загальному обсязі ПІІ є приблизно однаковими. Але, 
якщо за період 2010-2014 рр. обсяги іноземного ін- 
вестування у промисловості дещо перевищували об- 

сяги ПІІ у сферу послуг, то, починаючи з 2015 р.,  
тенденція змінилася на протилежну та є стійкою по 
теперішній час. Це можна пояснити тим, що сфера 
послуг не вимагає значних капітальних інвестицій, ха-
рактеризується більш швидкою окупністю та віддачею 
інвестиційних вкладень. Сільське, лісове та рибне  
господарство та будівництво є значно менш інвести-
ційно привабливими сферами для іноземних інвесто-
рів. На їхню частку протягом 2010-2019 рр. доводилося 
не більше 1,88 та 3,44% загального обсягу ПІІ відпо-
відно (табл. 1).  

Таблиця 1 
Динаміка притоку прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу) в економіку України за секторами 

2010 р. 2011 р. 2012 р. 2013 р. 2014 р. 2015 р.

1 2 3 4 5 6 7

Усього, млн дол. США 38 992,9 45 370,0 48 197,6 51 705,3 53 704,0 38 356,8

Сільське, лісове та рибне господарство, млн дол. 
США 

669,2 719,5 725,3 717,8 776,9 617,0 

 у % до загального обсягу ПІІ 1,72 1,59 1,50 1,39 1,45 1,61

Темп зростання/зменшення порівняно з попереднім 
періодом 

x 107,52 100,81 98,97 108,23 79,42 

Промисловість, 
млн дол. США 

16 473,7 18 693,8 17 303,8 18 031,1 17 681,4 12 419,4

у % до загального обсягу ПІІ 42,25 41,20 35,90 34,87 32,92 32,38

Темп зростання/зменшення порівняно з попереднім 
періодом 

x 113,48 92,56 104,20 98,06 70,24

Будівництво, млн дол. США 1 082,2 1 111,2 1 176,8 1 408,5 1 580,0 1 301,9

 у % до загального обсягу ПІІ 2,78 2,45 2,44 2,72 2,94 3,39

Темп зростання/зменшення порівняно з попереднім 
періодом 

x 102,68 105,90 119,69 112,18 82,40

Послуги, млн дол. США 16 370,1 15 742,2 16 082,6 17 325,1 17 024,9 13 647,3

 у % до загального обсягу ПІІ 41,98 34,70 33,37 33,51 31,70 35,58 

Темп зростання/зменшення порівняно з попереднім 
періодом 

x 96,16 102,16 107,73 98,27 80,16
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Закінчення табл. 1 

2016 р. 2017 р. 2018 р. на 01.01.2019 р. на 31.12.2019 р.

1 8 9 10 11 12

Усього, млн дол. США 32 122,5 31 230,3 31 606,4 32 905,1 35 809,6

Сільське, лісове та рибне господарство,  
млн. дол. США 

502,2 586,2 578,6 451,9 542,1 

 у % до загального обсягу ПІІ 1,56 1,88 1,83 1,37 1,51

Темп зростання/зменшення порівняно з поперед-
нім періодом 

81,39 116,73 98,70 78,10 119,96 

Промисловість, млн дол. США 9 893,6 9 667,6 10 543,7 10 823,4 11 595,9

 у % до загального обсягу ПІІ 30,80 30,96 33,36 32,89 32,38

Темп зростання/зменшення порівняно з поперед-
нім періодом 

79,66 97,72 109,06 102,65 107,14 

Будівництво, млн дол. США 1 104,1 1 043,3 919,5 983,5 1 036,4 

 у % до загального обсягу ПІІ 3,44 3,34 2,91 2,99 2,89 

Темп зростання/зменшення порівняно з поперед-
нім періодом 

84,81 94,49 88,13 106,96 105,38 

Послуги, млн дол. США 11 235,2 11 074,5 11 164,9 11 805,3 12 463,7

 у % до загального обсягу ПІІ 34,98 35,46 35,32 35,88 34,81 

Темп зростання/зменшення порівняно з поперед-
нім періодом 

82,33 98,57 100,82 105,74 105,58 

Розраховано і складено за джерелом [12]. 

Рис. 2. Обсяги залучення прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу) в економіку України  
за секторами за період 2010-2019 рр., млн дол. США 

Побудовано за джерелом [12]. 

У цілому, слід відзначити, що обсяги залучення 
ПІІ як в економіку України загалом, так і в окремі її 
сектори, зокрема, є нестабільними. У досліджуваному 
періоді найвищі темпи їх зростання у промисловості 
були зафіксовані у 2011 р. на рівні 113,5%; а найбільше 
падіння обсягів ПІІ спостерігалося у 2015 р. (майже на 
30%) і у 2016 р. (на 20,3%) порівняно з попередніми 
роками. У сфері послуг протягом 2010-2019 рр. макси-
мальне зростання обсягів ПІІ спостерігалося у 2013 р. 
(темп приросту склав 7,7%); падіння — також у 2015 
і 2016 рр. — на 19,8 і 17,7% відповідно (див. табл. 1). 
Це пов’язано, у першу чергу, з військовим конфліктом 

на Донбасі [13-15], який спричинив погіршення очі-
кувань іноземних інвесторів щодо безпеки вкладених 
активів і перспектив отримання вигід. До цього також 
потрібно додати несприятливе інституційне середо-
вище здійснення інвестиційної та підприємницької  
діяльності в Україні загалом. Так, в Індексі глобальної 
конкурентоспроможності (Global Competitiveness Index) 
за критерієм «Інституції» Україна посідає 104 місце  
серед 141 країни світу. Ще гіршими є позиції України 
за станом державної безпеки (116 місце), правами  
власності (128 місце) і захистом інтелектуальної влас-
ності (118 місце), стабільністю політики уряду (115 міс-
це) [16, с. 587].  
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Таблиця 2 
Структура прямих іноземних інвестицій в економіці України за видами економічної діяльності  

станом на початок і кінець 2019 р. 

Обсяги прямих іноземних інвестицій на: 

01.01.2019 р. 31.12.2019 р. 

тис. дол. США
у % до
підсумку 

тис. дол. США 
у % до
підсумку 

Усього 32 905 116,6 100,0 35 809 588,3 100,0

у тому числі: 

Сільське, лісове та рибне господарство 451 893,2 1,37 542 057,4 1,51

Промисловість 10 823 427,4 32,89 11 595 893,1 32,38

у тому числі: 

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів 1 747 254,2 5,31 2 031 067,5 5,67

Переробна промисловість 8 337 592,7 25,34 8 609 335,6 24,04

у тому числі: 

Виробництво харчових продуктів, напоїв та тю-
тюнових виробів 

2 859 412,8 8,69 2 844 335,0 7,94 

Текстильне виробництво, виробництво одягу, 
шкіри та ін. 

114 310,1 0,35 106 006,6 0,30 

Виготовлення виробів з деревини, виробництво 
паперу та поліграфічна діяльність 

560 169,5 1,70 608 399,8 1,70 

Виробництво коксу та продуктів нафтоперероб-
лення 

260 272,4 0,79 293 199,1 0,82 

Виробництво хімічних речовин і продукції 654 164,4 1,99 666 735,9 1,86

Виробництво основних фармацевтичних проду-
ктів і препаратів 

36 215,0 0,11 56 902,3 0,16 

Виробництво гумових і пластмасових виробів, 
іншої неметалевої мінеральної продукції 

1 126 967,0 3,42 1 146 733,4 3,20 

Металургійне виробництво, виробництво гот. 
метал. виробів, крім виробництва машин  
і устаткування 

1 662 308,9 5,05 1 803 360,7 5,04 

Машинобудування, крім ремонту і монтажу ма-
шин і устаткування 

794 463,3 2,41 806 244,9 2,25 

Виробництво меблів, ін. прод.; ремонт і монтаж 
машин і устатковання 

269 309,3 0,82 277 417,9 0,77 

Постачання електроенергії, газу, пари та конди-
ційованого повітря 

683 427,1 2,08 900 203,1 2,51 

Водопостачання; каналізація, поводження з від-
ходами 

55 153,4 0,17 55 286,9 0,15 

Будівництво 983 546,5 2,99 1 036 405,3 2,89

Послуги 20 618 931,6 62,66 22 608 924,7 63,14

з них: 

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранс-
портних засобів і мотоциклів 

5480157,7 16,65 5662479,7 15,81 

Транспорт, складське господарство, поштова та 
кур’єрська діяльність 

1043036,5 3,17 1088408,3 3,04 

Інформація та телекомунікації 2201072,4 6,69 2939633,5 8,21

Фінансова та страхова діяльність 3641051,5 11,07 4557601,9 12,73

Операції з нерухомим майном 4258179,9 12,94 4495747,8 12,55

Проф. наукова та технічна діяльність 2096918,8 6,37 2222993,4 6,21

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок 99778 0,30 100112,4 0,28

Розраховано і складено за джерелом [17]. 

На фоні 2015 і 2016 рр. позитивно, що у 2018 р. 
намітилося, хоча і незначне, але зростання обсягів ПІІ 
в економіку України: на кінець 2019 р. їх обсяги зрос-
ли майже на 15% порівняно з 2017 р. (див. табл. 1). 

Разом із тим, станом на I півріччя 2021 р., біль-
шістю керівників українських компаній (58% респон-
дентів) інвестиційний клімат в Україні визнаний не-
сприятливим. Такі оцінки, починаючи з 2008 р., про-
водить в Україні Європейська бізнес асоціація. Пози-
тивно те, що цей відсоток значно покращився порів-
няно з кінцем 2020 р., коли він сягнув 78%. Найбіль- 

шими ризиками для інвестицій керівники компаній 
вважають слабку судову систему (90% відповідей), ви-
сокий рівень корупції (80%) і тіньову економіку (65%) 
[18].  

Повертаючись до аналізу галузевої структури іно-
земних інвестицій в економіці України, потрібно за-
значити, що найбільш привабливими галузями віт- 
чизняної переробної промисловості для іноземних ін-
весторів є харчова промисловість, металургійне ви- 
робництво, а також виробництво гумових і пластмасо-
вих виробів. Їх сумарна частка у загальному обсязі ПІІ 
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дорівнює 16,8%. У сфері послуг найвищою інвестицій-
ною привабливістю характеризуються оптова та розд-
рібна торгівля, ремонт автотранспортних засобів і мо-
тоциклів, фінансова та страхова діяльність, операції з 
нерухомим майном, їх сумарна частка у загальному об-
сязі ПІІ складає 40% (див. табл. 2).  

Натомість, пріоритетами для інвестування в еко-
номіку України мають бути середньо- і високотехно-
логічні галузі промисловості, які на сьогодні майже не 
представляють інтересу для міжнародних інвесторів. 
Так, частка ПІІ, які спрямовуються у фармацевтичну 
галузь, дорівнює лише 0,11 і 0,16% на початок і кінець 
2019 р. відповідно, а на частку ПІІ у галузі машинобу-
дування — трохи більше 2% (див. табл. 2). Низьку ін-
вестиційну привабливість цих сфер і галузей можна 
пояснити тим, що вони є високоризикованими для ін-
вестицій, оскільки передбачають довгострокові вкла-
дення в освоєння, впровадження та розробку нових 
технологій, інновацій та управлінських практик. А, 
ураховуючи те, що якість інститутів в Україні є низь-
кою, цілком виправданим є те, що не лише іноземні, 
але і вітчизняні інвестори уникають додаткових ризи-
ків вкладання коштів у ці галузі. Виправлення наявної 
ситуації вимагає додаткового інвестиційного стимулю-
вання з боку держави. До дієвих інструментів залу-
чення іноземних інвестицій, які виправдали себе у  
різних країнах світу, можна віднести:  

податкові стимули для підприємств, які працю-
ють у певних галузях або/та на окремих територіях;  

прискорена амортизація основних фондів, що 
стимулює інвесторів до капіталовкладень у більш нові, 
сучасні технології та обладнання;  

спеціальні економічні зони, зокрема індуст- 
ріальні парки.  

Останні надають країні та регіону і «прямі», і «не-
прямі» переваги. До перших слід віднести [19-21]: 
створення нових робочих місць, підвищення обсягів 
промислового виробництва, збільшення валютних  
надходжень, приплив іноземних інвестицій, зростання 
експорту. Вони є короткостроковими вигодами та, за-
звичай, супроводжуються позитивними побічними 
«непрямими» перевагами, а саме: трансфером техно-
логій, знань та управлінських практик; розвитком но-
вих (для країни або регіону) видів економічної діяль-
ності, у тому числі високотехнологічних; диверсифіка-
цією експорту тощо.  

Висновки та перспективи подальших досліджень. 
Отже, за результатами проведеного дослідження  
можна зробити такі висновки. Незважаючи на те, що 
одним із пріоритетів державної політики України де-
кларується залучення міжнародних інвесторів і покра-
щення інвестиційного клімату, обсяги прямих інозем-
них інвестицій в Україні залишаються на низькому  
рівні. Вони не можуть забезпечити вирішення накопи-
чених в економіці проблем, які, перш за все, пов’язані 
з її сировинною спрямованістю та галузевою неефек-
тивністю. На відміну від розвинутих країн, які мають 
сучасні технології та інфраструктуру, країнам з пере- 
хідною економікою, до яких відноситься Україна, по-
трібно вкладати більше коштів у їх формування та  
розвиток.  

Аналіз показав, що інвестиційна привабливість 
України для іноземних інвесторів у 2015 р. суттєво 
знизилася (падіння склало майже 30% порівняно з по-
переднім роком), що обумовлено, насамперед, війсь-

ковим конфліктом на сході України, макроекономіч-
ними проблемами, політичною нестабільністю, розір-
ванням зовнішньоекономічних зв’язків з російськими 
інвесторами. Поряд із цим надання у 2014 р. Європей-
ським Союзом автономних торгових преференцій Ук-
раїні певною мірою сприяло подоланню кризових 
явищ в економіці та виведенню продукції вітчизняних 
виробників на ринки ЄС. Однак досі обсяги прямих 
іноземних інвестицій не досягли значення 2014 р., 
коли вони були максимальними і дорівнювали  
53704,0 млн дол. США.  

Показано, що, починаючи з 2018 р., відбувається 
поступове відновлення інтересу іноземних інвесторів 
до України. Проте, спрямовуються іноземні інвестиції 
переважно у менш технологічно- та наукоємні галузі  
і сфери економіки: харчову промисловість, металур-
гійне виробництво, виробництво гумових і пластмасо-
вих виробів, а також у сферу оптової та роздрібної  
торгівлі, ремонт автотранспортних засобів, фінансову 
та страхову діяльність, операції з нерухомим майном. 
На частку цих галузей припадає 56,8% загального об-
сягу прямих іноземних інвестицій в економіці України 
станом на кінець 2019 р. Водночас, вважаємо, що 
пріоритетами для інвестування в економіку України 
мають бути середньо- і високотехнологічні галузі про-
мисловості. На даний час рівень іноземних інвестицій 
у ці галузі залишається низьким: частка прямих іно- 
земних інвестицій, які спрямовуються у фармацев- 
тичну промисловість, склала на кінець 2019 р. 0,16%, 
у галузі машинобудування — трохи більше 2%. Ці га-
лузі є високоризикованими для інвестицій, оскільки 
вимагають значних капіталовкладень, які не є швид-
коокупними. Ураховуючи несприятливий інвестицій-
ний клімат та низьку якість інституційного середо-
вища в Україні, закономірно, що іноземні інвестори 
уникають додаткових ризиків вкладання коштів у ці 
галузі.  

Для виправлення наявної ситуації та покращення 
галузевої структури іноземних інвестицій в Україні по-
трібно широко впроваджувати податкові і неподаткові 
методи інвестиційного стимулювання. Одним із най-
більш дієвих інструментів залучення іноземних інвес-
тицій у світовій практиці вважаються індустріальні  
парки. Вони надають чимало переваг країнам і регіо-
нам, серед них: активізація промислового вироб- 
ництва, створення робочих місць, зростання та дивер-
сифікація експорту, трансфер технологій та управлін-
ських практик, розвиток нових видів економічної дія-
льності, насамперед, високотехнологічних. Пробле-
мам і перспективам розвитку індустріальних парків у 
контексті необхідності підвищення рівня іноземних 
інвестицій у середньо- і високотехнологічних галузях 
промисловості України будуть присвячені подальші 
дослідження.  
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УДОСКОНАЛЕННЯ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ІНВЕСТИЦІЙНО-
ФІНАНСОВИХ РОЗРАХУНКІВ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ СПРИЯТЛИВОГО 

ІНВЕСТИЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА У СТАРОПРОМИСЛОВОМУ РЕГІОНІ 

Актуальність проблеми. Першочерговим завдан-
ням у контексті розбудови сучасної конкурентоспро-
можної економіки України є розвиток її реального  
сектору, в основу якого закладено забезпечення тех-
нологічної та інноваційної модернізації й оновлення. 
Удосконалення структури економіки, модернізація 
старопромислових регіонів, реалізація проєктів регіо-
нального розвитку потребує масштабних інвестицій-
них вкладень. Однак регуляторна політика далека від 
досконалості, банківська система не забезпечує еконо-
міку достатніми обсягами доступних кредитних ресур-
сів, насамперед довгострокових, а підчас інвести-
ційно-фінансових розрахунків, що здійснюються в 
процесі обґрунтування інвестиційних проєктів, не вра-
ховуються трансакційні витрати.   

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Науково-
методологічні основи регіональної політики заклали 
відомі вітчизняні вчені М. Чумаченко, О. Амоша, 
М. Долішній, С. Дорогунцев, З. Герасимчук, Д. Сте-
ченко, М. Паламарчук. Сучасні проблеми регіональної 
економіки в умовах нових викликів і загроз висвітлю-
ють у свої працях В. Пила (науково-правове забезпе-
чення державної регіональної політики, створення 
ВЕЗ), О. Гарасюк (регіональний розвиток, фінансові 
та організаційно-економічні механізми, засоби подо-
лання економічної депресії), О. Чмир (методи діагнос-
тики та механізми розвитку регіональних соціально-
економічних систем, особливі територіально-госпо-
дарські утворення у формі ВЕЗ і ТПР), Ю. Краснов 
(проблеми гуманітарної політики і людського розви-
тку, методологічні основи визначення депресивних те-
риторій), В. Толстов (інвестиційний клімат в регіонах 
України і аналіз привабливості), В. Ляшенко, І. Пет-
рова (аналіз промисловості економічних районів та 
визначення стратегій розвитку) [1-3].  

У напрямку дослідження старопромислових ре- 
гіонів та суміжних проблем працює О. Снігова (струк-
турна трансформація економіки старопромислових ре-
гіонів України), а також багато інших дослідників не 
тільки в українській академічній, але й у вузівській  
науці. Слід згадати також таких вчених, як В. Усти- 
менко, О. Зельдіна, О. Гостєва, В. Гришко (території 
пріоритетного розвитку (ТПР) у Донецькій та Луган-
ській областях) — авторів нещодавно виданої колектив-
ної монографії з цієї тематики під назвою «Території 
пріоритетного розвитку як інструмент вирішення со-
ціально-економічних проблем Донецької та Лугансь-
кої областей» (Київ, 2021 р.).   

Цілі статті — аналіз недоліків державних стратегій 
економічного розвитку Донецької та Луганської об- 

ластей як старопромислового регіону, недоліків регу-
ляторної політики з точки зору зростання трансак- 
ційних витрат, а також розробка пропозицій щодо  
удосконалення інституційно-фінансових розрахунків, 
здійснюваних підчас обґрунтування інвестиційних 
проєктів для формування сприятливого інвестицій-
ного середовища у старопромисловому регіоні.  

Викладення основного матеріалу дослідження. 
Останніми роками, незважаючи на певні успіхи Укра-
їни у міжнародній торгівлі та у сфері європейської ін-
теграції, в економіці країни помітна низка негативних 
процесів і проблем, що не вирішуються роками. Ін- 
вестиції в основний та оборотний капітал в Україні з 
2016 р. мають тенденцію до зниження удвічі — з 21,7% 
у 2016 р. до 7,5% у 2020 р. У 2021 р. інвестиції зали-
шаються удвічі нижчими, ніж в інших країнах Цент-
ральної та Східної Європи, що розвиваються. Погір-
шенню стану економіки сприяє від’ємний торгівель-
ний баланс України. За 2006-2020 рр. від’ємне сальдо 
зовнішньої торгівлі становило 125 млрд $, що зумо-
вило нарощування боргових зобов’язань, курсову не-
стабільність, «вимивання» створеної доданої вартості з 
країни, втрату потенційних інвестиційних ресурсів  
вітчизняних виробників.  

Але недостатня увага з боку держави, відсутність 
виваженої регіональної політики призвели до зрос-
тання регіональних диспропорцій і загострення еко-
номічних і соціальних проблем, суттєво збільшили по-
тенціал економічної і суспільно-політичної дестабілі-
зації. Попри заяви уряду про створення на 2020 р. 
юридичної основи для подальшого стратегічного пла-
нування та фінансування регіонального розвитку й ус-
пішну реалізацію реформи місцевого самоврядування 
та територіальної реорганізації влади, насправді не  
відбулося помітного збільшення реальних можливос-
тей для покращення розвитку громад і регіонів.  

Базовий закон, який має регламентувати загальні 
принципи створення та діяльності ТПР зі спеціальним 
режимом інвестиційної діяльності, тільки планують 
прийняти у вересні 2021 р. [4]. 

Аналіз тенденцій розвитку вітчизняних ТПР зі 
спеціальним режимом інвестиційної діяльності у  
1990-х роках свідчить як про позитивний, так і нега-
тивний вплив на економічний розвиток регіонів. До 
негативних результатів діяльності ТПР належить неви-
конання суб’єктами підприємництва зобов’язань щодо 
залучення інвестицій, розвитку виробництва, ство-
рення нових і збереження існуючих робочих місць, не-
доотримання запланованого економічного ефекту, 
зловживання при ввезенні на пільгових умовах това- 
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рів, необхідних для реалізації проєктів, а також при 
вивезенні готової продукції.  

Промисловий сектор здатний бути потужним ка-
талізатором економічного розвитку завдяки іннова-
ціям. Проте, у 2020 р. лише 16,8% промислових під- 
приємств були інноваційно активними, а впроваджу-
вали інновації лише 14,9% з них, тобто 2,5% усіх під-
приємств. Частка продукції високотехнологічних ви-
робництв у переробній промисловості становила лише 
2,3% [5, с. 58]. 

У 2019 р. промисловість була провідним видом 
економічної діяльності із найвищою часткою ВДВ від 
30 до 61% у 9 областях (Донецька, Дніпропетровська, 
Полтавська, Запорізька, Харківська, Черкаська, Івано-
Франківська, Сумська, Вінницька) проти 11 у 2017 р. 
та 15 у 2012 р.  

Структурна незбалансованість і монополізація 
української економіки в металургійній, енергетичній, 
гірничо-добувній та хімічній галузях суттєво поглиб-
лює технологічний розрив із розвиненими країнами  
і закріплює її залежність від експорту сировини та 
продукції нижчих технологічних укладів. Недостат-
ність обсягів виробництва продукції з високою дода-
ною вартістю компенсується шляхом нарощення ім-
порту. За останні 10 років частка імпорту у загальному 
обсязі внутрішнього споживання промислової про- 
дукції зросла з 42,8 %у 2010 р. до 47,6% у 2020 р., зо-
крема машинобудівної — із 77,7 до 94,9%, харчової — 
із 13,6 до 21,6% [5, с. 58]. 

Промисловість залишається основним спожива-
чем сировини, енергії та води. Близько половини об-
сягів реалізації промислової продукції припадають на 
енергоємні та сировинні галузі. Високий рівень ресур-
соємності української економіки зумовлений її техно-
логічною структурою та застарілими технологіями ви-
робництва, наприклад, у металургії значна частка на-
лежить мартенівському виробництву, всупереч пере- 

довим світовим тенденціям. Обсяги споживання  
енергоресурсів домогосподарствами у рази перевищу-
ють європейські норми.  

Донецька та Луганська області — складний старо-
промисловий регіон, що потребує негайної модерніза-
ції і є індустріально-аграрним господарським комп- 
лексом, в якому перевага надавалася розвитку важкої 
промисловості (вугільній, металургійній, важкого ма-
шинобудування, енергетичній, хімічній). Підприєм- 
ства були розташовані до збройної агресії кластерами. 
Більшість галузей спеціалізації мали міжрегіональне та 
міжнародне значення. На Донецьку та Луганську об-
ласті припадало чверть загального експорту України. 
Продукція підприємств експортувалася до 141 країни 
світу. Питома вага країн ЄС становила 25,7%. Регіо- 
нальна економіка була переважно орієнтована на РФ, 
обсяги експортних поставок становили 19,7% загаль-
ного обсягу експорту.  

Зараз Україна — країна зі значним рівнем за- 
бруднення території мінами та іншими вибухонебез-
печними предметами. Збройна агресія РФ, катастро-
фічне руйнування економіки, людські втрати вимага-
ють розв’язання низки проблем. Серед них втрата тру-
дового та інтелектуального потенціалу внаслідок тру-
дової і освітньої міграції, високі темпи депопуляції та 
старіння населення, застаріла матеріально-технічна 
база та структурна розбалансованість промислового 
комплексу, відсутність сучасних фінансових, правових 
та страхових інструментів на інвестиційному ринку 
України, відсутність заінтересованих інвесторів у 
вкладанні коштів у розвиток Донецької та Луганської 
областей, деградація людського капіталу.  

Першим стратегічним документом, який розкри-
ває на конкретному регіоні ідеї Національної еконо- 
мічної стратегії на період до 2030 р., є Стратегія еко-
номічного розвитку Донеччини та Луганщини [6], на 
підставі якої можна скласти табл. 1.  

Таблиця 1  
Структура Стратегії економічного розвитку Донецької та Луганської областей на період до 2030 р. 

№ 
з/п 

Напрями реалізації Стратегії Ініціативи 

1 Удосконалення інституційно-фінансових інструментів та 
регуляторної політики 

Створення сприятливого бізнес-клімату 

Фінансування та податкове стимулювання

2 Розвиток реального сектору економіки, індустріалізація 
та інновації 

Розвиток ланцюжків доданої вартості у про-
мисловому виробництві 

Розвиток сучасного сільгоспвиробництва

3 Розбудова критичної інфраструктури та логістики Відновлення та розвиток енергетики

Створення сучасної транспортної інфра-
структури 

4 Формування регіонального рику праці та захист природ-
ного середовища 

Сприяння розвитку людського капіталу

Поліпшення якості життя людей 

Покращення якості довкілля  

5 Налагодження комунікацій  Створення комунікаційної стратегії 

Створено автором на підставі аналізу зазначеної вище Стратегії. 

Стратегія передбачає запровадження механізмів 
для стимулювання розвитку регіону, зокрема забезпе-
чення сприятливих умов для інвесторів, які мають 
створити робочі місця і наповнити бюджет, аби вздовж 
лінії дотику створити «пояс успішності», як території 
нового розвитку і нових можливостей, а не як терито-
рії кризи. 

Для розв’язання проблем, пов’язаних з інвести-
ційною діяльністю, передбачається застосування спе- 

ціальних інструментів економічного, правового та ор-
ганізаційного характеру. А саме, у першому стратегіч-
ному напрямі передбачено створення ТПР.   

У Законі України «Про зайнятість населення» [8] 
вперше впроваджено в юридичний обіг поняття ТПР. 
Закон надав можливість у депресивних регіонах, де 
проблема зайнятості населення була досить гострою, 
впроваджувати спеціальний режим інвестиційної ді- 
яльності. ТПР характеризуються як спеціально визна- 
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чені території, на яких запроваджується особливий 
економіко-організаційний режим з метою вирішення 
проблем активізації економічної діяльності, зміни га-
лузевої структури, розвитку реального сектору еконо-
міки, вирішення екологічних проблем, підвищення  
рівня життя населення. До «стандартного» набору за-
ходів, які мають забезпечити ефективне запровад-
ження ТПР, належать: скорочення обсягів та сфер 
впливу державного контролю, звільнення нових під- 
приємств від податку на доходи з капіталу, продаж під-
приємцям земель, що знаходяться у суспільній влас-
ності. 

Відповідно до специфіки завдань старопромисло-
вого регіону «Стандартний комплекс заходів» підлягає 
коригуванню. ТПР у межах двох адміністративно- 
територіальних одиниць України — Донецької та Лу- 
ганської областей — створюються з метою формування 

сучасної економіки регіону на основі інноваційної мо-
делі розвитку, сталого розвитку територіальних гро-
мад, стимулювання підприємницької діяльності, ство-
рення сучасної інфраструктури, зміцнення міжрегіо-
нальних зв’язків та підвищення добробуту громадян. 
ТПР у старопромисловому регіоні створюється з 
трьома рінями спеціальних режимів: на території, при-
леглої до лінії розмежування з тимчасово окупованою 
територією (ТОТ), на всій підконтрольній уряду тери-
торії Донецької та Луганської областей і на території 
окремих виробничих та рекреаційних кластерів, зо- 
крема інноваційних та індустріальних.   

Підходи до організації управління та реалізації 
економічних процесів на такій території, спеціальний 
режим інвестиційної діяльності визначено у законі  
України «Про спеціальний режим інвестиційної діяль-
ності на ТПР у Донецькій та Луганській областях» [4]. 

Таблиця 2 
Суб’єкти спеціального режиму інвестиційної діяльності у старопромисловому регіоні 

№ 
з/п 

Назва державного органу та ін-
ших суб’єктів спеціального ре-
жиму інвестиційної діяльності 

Склад, структура органу Завдання органу управління 

1 Консультаційна рада Стратегії 
економічного розвитку Донець-
кої та Луганської областей на 
період до 2030 р.  

Представники органів державної 
влади, міжнародних фінансових 
організацій, міжнародні експерти 

Постійна актуалізація, моніторинг, оці-
нювання результатів, звітування 

2 Орган управління ТПР Орган управління відповідною те-
риторією: Донецька ОДА, Луган-
ська ОДА 

Управління ТПР, забезпечення комуніка-
ції учасників і реалізації Стратегії через 
розроблення та реалізацію програм, 
проєктів, координація зусиль всіх учас-
ників, залучення різних джерел фінансу-
вання, забезпечення економічної та еко-
логічної безпеки ТПР 

3 Фонд консорціумного фінансу-
вання  

Не визначено; буде визначено у 
співпраці з міжнародними фінан-
совими інституціями 

Страхування військово-політичних ризи-
ків, фінансування розвитку пріоритетних 
інвестиційних проєктів, залучення між-
народної фінансової допомоги, форму-
вання достатнього рівня спроможності 
громад 

4 Державний венчурний фонд та 
розбудова Українського фонду 
стартапів  

У стані розробки Інвестування на ТПР в Донецькій та Лу-
ганській областях, або інші форми під-
тримки нових бізнес-проєктів, забезпе-
чення цільового фінансування підтримки 
розвитку малих підприємств регіону 

5 Філія Міжнародного арбітраж-
ного суду  

На цей час — лише проєкт Запровадження нових інструментів за-
хисту інвестицій на ТПР шляхом поши-
рення юрисдикції Міжнародного арбіт-
ражу 

6  Учасники інвестиційної діяль-
ності, зафіксовані у реєстрі ре-
зидентів ТПР при внесенні 
суб’єкта господарювання до ре-
єстру або виведення з реєстру 

Резиденти ТПР — юридичні та фі-
зичні особи — підприємці, за-
реєстровані в законодавчому по-
рядку на ТПР  

Активізація інвестиційної діяльності, 
створення робочих місць, розвиток реа-
льного сектору, зміна галузевої струк-
тури, підвищення рівня життя населення, 
пропозиції щодо поліпшення роботи дер-
жавних органів, удосконалення правової 
бази інвестування 

7 Фонд розвитку інновацій у 
складі державних агенцій роз- 
витку 

У стані розробки Залучення інвестицій у малі підприємства 
регіону 

8  Факторингова платформа Банки, що мають факторингові лі-
міти для учасників публічних за-
купівель 

Розвиток факторингу, адаптованого до 
потреб регіону, надання кредитних лімі-
тів місцевим підприємствам, які є замов-
никами у публічних закупівлях 

9 Регіональні кредитні спілки Асоціації підприємців або окре-
мих підприємств 

10  Служба інвестора для сприяння 
залученню інвестицій у регіон 

Стимулювання реалізації проєктів із 
значним обсягом інвестицій 

Створено автором на підставі аналізу зазначеної вище Стратегії. 
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Окрім зазначених органів управління, передба-
чено систему підтримки бізнесу шляхом створення 
центрів регіональної компетенції в основних держав-
них структурах підтримки бізнесу — Рада бізнес-омбу-
дсмена, Державна Установа Юкрейнінвест, Державна 
установа «Офіс з розвитку підприємництва та екс- 
порту», ДО «Агенція з питань державно-приватного 
партнерства», Обласні (регіональні) центри у вигляді 
об’єднаних представництв організацій.  

Наведений перелік суб’єктів спеціального ре-
жиму інвестиційної діяльності свідчить про занадто 
велику їх кількість, невизначеність складу, структури, 
дублювання функцій, особливо при вирішенні голов-
ного питання щодо пошуку джерел фінансування, що 
збільшує трансакційні витрати. 

Окрім того, занепокоєння викликає те, що для 
розв’язання проблем, пов’язаних з інвестиційною дія-
льністю, у Стратегії пропонується відкриття філіалів 
міжнародних комерційних арбітражів з розповсю-
дженням їх юрисдикції на ТПР Донецької та Луган- 
ської областей. Це свідчить про деградацію судової та 
правоохоронної системи України, яка неспроможна 
вирішити проблему захисту права взагалі, та прав ін-
весторів зокрема. Такі пропозиції також призводять до 
фактичного урізання державного суверенітету України 
над правоохоронною сферою. Про небезпеку поступо-
вої втрати суверенітету в сфері державної політики, 
управління економікою та у правовій системі автор 
попереджав, наприклад, у 2016 р. у статті «Семипо-
сольщина, семипрокурорщина… Новая Малороссий-
ская коллегия?» на сайті українського інформагент- 
ства «Остров» [9]. Вважаю, що захищати права інвес-
торів, як і всього бізнес-середовища в Україні, від ко-
рупційних проявів та зловживання регуляторними 
процедурами треба насамперед за допомогою вітчиз-
няних, українських правоохоронних інститутів, тим 
більше, що за останні 3 роки їх було створено багато 
(НАБУ, САП, НАЗК, Антикорупційний суд, в пла-
нах — т. зв. Бюро економічної безпеки, або БЕБ) на 
додаток до вже існуючих (Національна поліція, проку-
ратура, СБУ, податкова міліція і деякі інші).   

Розглядаючи стратегії, прийняті у надрах держ-
апарату України, не важко побачити, що у цих про-
грамних документах відчувається певний брак чітких 
формулювань щодо пріоритетних видів економічної 
діяльності, відсутній механізм їх обґрунтування та ме-
тодики відбору.  

До сильних сторін Стратегії можна віднести те, 
що розвиток регіонів розглянуто за стратегічними на-
прямами. Зокрема, для Донецької та Луганської об- 
ластей визначено: комплексна реструктуризація та  
технічне переоснащення вугільної промисловості; 
структурна перебудова виробничо-територіального 
комплексу та збалансування розвитку основних галу-
зей спеціалізації з потребами суспільного господарства 
України; технічна реконструкція перспективних під- 
приємств базових галузей промисловості, розвиток 
нових галузей; нарощування потужностей легкої та  
харчової промисловості; поліпшення екологічної ситу-
ації шляхом перепрофілювання підприємств; розвиток 
сільськогосподарського виробництва, модернізація 
робочих місць [10].  

Але на практиці економічному зростанню зава-
жає надмірність регуляторних процедур, обтяжливе 
адміністрування сплати податків підприємствами, що 
створює підвалини для корупційних злочинів і отри- 

мання неправомірної вигоди державними службов-
цями.  

Для вимірювання сприятливості бізнес-клімату 
скористаємося складовими рейтингу «Doing Business» 
щодо легкості ведення бізнесу за міжнародними по- 
рівняннями. Вадою бізнес-середовища зараз і вже до-
сить тривалий час є те, що підприємства регіону мають 
обмежений доступ до кредитних ресурсів. Кредиту-
вання характеризується невисоким значенням індексу 
рівня захисту кредитних операцій і показника охоп-
лення кредитним реєстром. Банківські кредити є до-
рогими не тільки через високі макроекономічні ри-
зики та низький кредитний рейтинг країни, як прий-
нято вважати на офіційному рівні, а насамперед тому, 
що в банківському секторі України недостатньо пра-
цює антимонопольне законодавство. Банківський  
сектор України штучно перетворено на зону підвище-
ного визискування позичальників, де відсотки за кре-
дитами є лихварськими на світовому тлі. Звідси ви-
пливає і та проблема, що банки перевантажені про-
блемними позиками, бо драконівські відсотки велика 
частина доброчесних позичальників неспроможна 
сплачувати.  

Процедури із сплати податків та обліку є ресур-
совитратними не тільки з причини значної корупцій-
ної складової, але й тому, що офіційні, білі процедури 
занадто обтяжливі і потребують забагато часу і видат-
ків на своє виконання. Так, час на здійснення оподат-
кування складав у 2016-2020 рр. від 355,5 до 328 годин 
[7]. Вітчизняні підприємці щорічно втрачають 199 го-
дин на ведення податкової звітності. У порівнянні з 
Молдовою, де цей показник становить 55 годин, в Ру-
мунії 56, а в Словаччині — 84, бізнес-клімат України 
виглядає не досить привабливим. Індекс процедур  
після подачі звітності та сплати податків, який визна-
чається за шкалою від 0 до 100, з кожним роком  
зростає: від 79 балів у 2017 р. до 86 у 2020 р. 

Проаналізувавши статистику, наведену Doing 
Business [11], можна дійти висновку, що реєстрація 
підприємств в Україні теж характеризується збільшен-
ням кількості процедур у півтора раза у період з 2016 
до 2020 р.  

Більша частина цих видатків часу та грошей може 
бути віднесена до трансакційних витрат. Отже, транс- 
акційні витрати в Україні останніми роками збільши-
лися настільки, що їх вже не можна ігнорувати, а слід 
враховувати у інвестиційно-фінансових розрахунках, 
які застосовуються підчас обґрунтування інвестицій-
них проєктів, у тому числі і в державних стратегіях, в 
регуляторній політиці. Між тим, у обох згаданих уря-
дових стратегіях цього немає, а також замало теоре- 
тичного обґрунтування вирішення оптимізаційних  
завдань при формуванні реальних інвестиційних про-
грам у старопромислових регіонах.  

Щоб заповнити цей недолік, треба звернутися до 
критеріїв ефективності при оптимізації інвестиційного 
портфеля, але модернізувати загальновідомі формули 
для урахування збільшених трансакційних витрат. 

Основним критерієм ефективності при оптиміза-
ції портфеля найчастіше на практиці обирають внут-
рішню норму доходності (IRR > WACC) або індекс  
рентабельності (PI >1). Але розрахунок вказаних по-
казників здійснюється без урахування трансакційних 
витрат (TE), які під впливом інституційних реформ в 
Україні не зменшилися, а збільшилися та сприяють 
формуванню негативних тенденцій. Ставка внутріш- 
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ньої норми доходності характеризує максимально 
припустимий відносний рівень витрат, які відбува-
ються при реалізації інвестиційного проєкту. При 
цьому показник чистої приведеної вартості дорівнює 
нулю.  

Без урахування трансакційних витрат, тобто у за-
гальноприйнятому вигляді ця формула має такий ви-
гляд: 
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У свою чергу, розрахунок NPV, заснований на ме-
тодології дисконтованого грошового потоку від інвес-
тицій, зараз відбувається за наступною формулою: 
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Оскільки трансакційні витрати відіграють все  
більшу роль у витратах фірми, їх слід теж врахувати в 
формулі.  
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де FVTE — майбутня (нарощена) вартість трансакцій-
них витрат на момент отримання дозволу на ведення 
діяльності на ТПР.  

Індекс доходності (РІ) є показником рівня дохо-
дів від інвестицій щодо кожної одиниці інвестиційних 
витрат за їх теперішньою вартістю: 
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З урахуванням трансакційних витрат загально-
прийнята формула набуває наступного вигляду: 
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де n — кількість періодів експлуатації інвестицій; 
 Invі — інвестиційні витрати в i-му періоді; 
 r — ставка дисконтування; 
 CFi — чистий грошовий потік у i-му періоді. 

Якщо до реалізації проєкту можливі декілька не-
залежних інвестиційних проєктів, коли обсяг інвести-
цій не перевищує обмежені фінансові ресурси, то у та-
кому випадку інвестиційний портфель має максимізу-
вати сумарний ефект від вкладень капіталу. Критерієм 
обирається максимізація сумарної чистої приведеної 
вартості є NPV. Проєкти впорядковуються за змен-
шенням індексу рентабельності.  

Якщо інвестиційні ресурси, доступні для фінан-
сування впродовж декількох послідовних років, обме-
жені у межах кожного року, то портфель має мінімізу-
вати сумарні втрати NPV. 

Індекс втрат має зараз загально прийнятий ви-
гляд:  

Inv

PVNPVNPV
I плпл −= , (6)

де плNPV  — чиста приведена вартість проєкту без від-

кладання його реалізації на один рік або інше у часі; 

плPVNPV  — чиста приведена вартість проєкту за

умови відстрочки його реалізації у часі; 

Inv  — інвестиції по проєкту.

А з урахуванням трансакційних витрат формула 
набуває наступного вигляду: 
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Використання модифікованих з урахуванням  
трансакційних витрат формул, наведених вище індек-
сів і показників, дозволить наблизити фінансово-ін- 
вестиційні розрахунки до реалій бізнес-клімату Укра-
їни, а також приймати більш обґрунтовані рішення 
щодо того, які інвестиційні проєкти з певними показ-
никами NPV можуть бути відтерміновано, а які від- 
термінувати не варто.  

Висновки. Для розв’язання проблем, пов’язаних з 
інвестиційною діяльністю, пропонується відкриття фі-
ліалів міжнародних комерційних арбітражів з роз- 
повсюдженням їх юрисдикції на ТПР Донецької та Лу-
ганської областей; зміна системи контролю з боку дер-
жавних органів на функцію добровільного страхування 
відповідальності власників бізнесу; усунення надмір-
ного регулювання господарської діяльності.  

Надмірне податкове регулювання разом із недо-
вірою інвесторів до зберігання впродовж тривалого 
часу правових гарантій, незмінності статусу ТПР і 
умов інвестування негативно впливає на бізнес-сере-
довище.  

До перешкод формування сприятливого інвести-
ційного клімату в статті виявлено надмірні витрати на 
реєстрацію підприємств, низький рівень кредиту-
вання, складне оподаткування, витратний процес за-
безпечення виконання контрактів, неефективне вирі-
шення проблем неплатоспроможності.  
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ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ EVENT-МЕНЕДЖМЕНТУ  
ЯК ЕЛЕМЕНТА ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ  

У ПУБЛІЧНОМУ УПРАВЛІННІ 

Постановка проблеми. Основним професійним ін-
струментом у сфері організації заходів на сучасному 
етапі де-факто виступає event-менеджмент, і саме до 
інтеграції event-менеджменту як основного інстру- 
мента в подієвій діяльності органів місцевого публіч-
ного управління, на наш погляд, слід привертати  
більшу увагу. Організація та проведення заходів є 
обов’язковою ланкою діяльності органів влади та міс-
цевого самоврядування. Потенціал і перспективи, які 
несе в собі організація event-заходів, та незначна увага, 
що їй приділяється керівництвом органів публічної 
влади, а особливо органами місцевого публічного уп-
равління, свідчить про необхідність проведення гли-
бокого аналізу поточного стану діяльності з організації 
та проведення заходів, актуалізації інструментарію 
event-технологій, розробки системи оцінювання якості 
та ефективності. Сучасна event-індустрія в Україні до-
сить динамічно розвивається, потребує залучення ви-
сококваліфікованих управлінських фахівців і є важли-
вим елементом економіки.  

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Дослід-
женню побудови та розвитку event-менеджменту при-
свячено праці багатьох вітчизняних та іноземних  
науковців: Р. Харда, І. Бивалкевича, П. Краддука, 
У. Хальцбаура, Е. Йеттінгера, Б. Кнауса, Р. Мозера, 
М. Целлера, Дж. Голдблатта, С. Лемера, М. Сондера, 
І. Пархоменка та ін. У своїх працях вони, зокрема, зо-
середжують свою увагу на розвитку сутності поняття 
«event-менеджмент», виокремленні його характерних 
ознак, визначенні його місця в системі управління 
компаніями загалом тощо. Серед вітчизняних авторів 
питання event-менеджменту розглядаються в наукових 
праця О. Назарова [1] (проведено моніторинг event-
ринку України), О. Власенко [2] (у даному дослід- 

женні охарактеризовано event-менеджмент як окре-
мий напрям досліджень). 

Метою статті є визначення event-менеджменту як 
елемента інформаційно-комунікаційних технологій у 
публічному управлінні та характеристика основних 
чинників, що впливають на побудову та розвиток 
event-менеджменту в Україні. 

Виклад основного матеріалу дослідження. В Укра-
їні event-менеджментом називається організація подій, 
він є одним із найістотніших інструментів PR, спря-
мованих на отримання довготривалого ефекту у фор-
муванні іміджу підприємства, його впливу на суспільні 
інтереси та потреби. У наш час цей вид діяльності  
сформувався в окрему самостійну сферу соціокуль- 
турної діяльності. Event-менеджмент є цікавою га- 
луззю, що розвивається та дає можливість кар’єрного 
росту для всіх, хто захоплюється організацією та пла-
нуванням заходів. Цей вид діяльності включає ви-
вчення бренда, цільової аудиторії, розробку концепції 
заходу, планування логістики та координацію техніч-
них аспектів перед безпосереднім виконанням умов 
заходу. Event-менеджмент, по суті, є програмою уп-
равління заходом, яка залежно від поставлених цілей 
передбачає виконання event-менеджером різноплано-
вих дій — побудову логістики, драматургії, сценографії 
заходу тощо. Перспективність впровадження event- 
технологій полягає насамперед у тому, що вони  
завжди є різними, ніколи не повторюються. Кожен із 
них створюється із певною конкретною цільовою ме-
тою, а тому вам варто побувати там, у конкретному 
місці в певний час, задля отримання виняткових вра-
жень. Саме сучасні event-заходи є дуже важливими, 
вони виконують сукупність стратегічних завдань та за-
звичай досить ризиковано залишати їх організацію й 
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проведення поза увагою або ж довіряти непрофесіона-
лам. Таким чином, event-менеджмент включає досить 
широкий спектр маркетингових комунікацій, які реа-
лізуються шляхом організації різних заходів. Обсяги 
впливу можуть також бути різними — від одного під- 
приємства до досить великих громадських мас. Клю-
човими рушійними силами для сприяння розвитку 
event-менеджменту є результати проведення заходу й 
повернення вкладених у цей захід коштів. Такий вид 
діяльності включає дослідження особливостей бренду, 
представлення цільової аудиторії такого заходу, роз- 

робка концепції реалізації заходу, планування логіс-
тики та координування технічних аспектів щодо орга-
нізації й проведення заходів. Таким чином, event-ме-
неджмент є довгостроковою програмою управління 
цим заходом [3]. Першим етапом організації будь-
якого заходу є дослідження, далі настає етап пошуку 
ідей для заходу, його планування і реалізація, оцінка 
результатів. У свою чергу, оцінка результатів є від- 
правною точкою досліджень для наступного заходу 
(рис. 1) [4, с. 42]. 

Дослідження 

Аналіз 
результатів 

Творча 
розробка Планування 

Реалізація та 
координація 

Рис. 1. Етапи життєвого циклу event-заходу (модель Дж. Голдблатта)  
(сформовано авторами на основі джерела [4]) 

Розглядаючи ці етапи можна бачити, що до- 
слідження, яке включає в себе опитування, анкету-
вання, здійснюється як по закінченню заходу, так і до 
початку його проведення. Дослідження — це пошук 
нових знань або систематичне розслідування з метою 
встановлення фактів; науковий метод (процес) ви-
вчення чого-небудь. Дослідження поділяють на зов- 
нішні та внутрішні. До внутрішніх досліджень відно-
сять інтерпретацію власних даних компанії. Зовніш-
німи дослідженнями вважаються опитування учасни-
ків, проведення інтерв'ю (індивідуальних, у фокус-гру-
пах, експертна думка), аналіз конкурентного середо-
вища тощо. У ході досліджень порівнюються резуль-
тати з поставленими цілями. 

Сучасне публічне управління, будучи явищем, що 
породжене багатьма політико-економічними інте- 
ресами, являє собою складну систему зв'язків між  
суб'єктами та об'єктами управлінського впливу. Розви-
ток нових концепцій у публічному управлінні сьогодні 
стрімко розвивається і зачіпає різні аспекти життя 
людського суспільства. Усе частіше публічно-управ- 
лінські новації знаходять своє відображення у соціаль-
ному середовищі споживачів управлінських послуг, 
які, будучи невід’ємною частиною соціуму, формують 
своє світосприйняття та власні соціокультурні погляди 
під впливом комунікативної взаємодії. Умови, що ви-
значають можливості використання елементів event-
менеджменту в діяльності органів публічного управ-
ління, можна представити у таких позиціях: по-перше, 
дедалі більша диференціація населення, яка приходить 
на зміну споживанню масового продукту. Демасифіка-
ція являє собою розподіл населення на досить неве-
ликі групи, що відрізняються одна від одної за різно-
манітними характеристиками; по-друге, сьогодні у  
публічній сфері управління домінує орієнтир на спо-
живача як повноправного учасника відносин, що ре-
гулюється не тільки нормами права, але й законами 
попиту і пропозиції. Перемагає той, хто, насамперед, 

враховує цінності та смаки споживача, і, виходячи з 
них, будує свою маркетингову політику. У контексті 
публічного управління це означає, що парадигма «до-
брого урядування», яка активно реалізується у сучас-
них практиках державного управління суспільством 
розвинених країн, базується саме на розумінні людини 
як суб’єкта владних відносин; по-третє, набуває знач-
ного поширення розвиток соціального маркетингу. 
Традиція пов'язувати назву компанії, продукту або 
бренду з соціально-значущими явищами отримала 
значне поширення в останнє десятиліття і, за прогно-
зами експертів, вона продовжить набирати обертів і в 
майбутньому; по-четверте, спостерігається зростання 
попиту на локальні подієві заходи. Розробивши гло- 
бальну маркетингову стратегію, корпорації часто ви-
являють, що найскладнішим завданням стає зробити 
її зрозумілою для окремих людей на місцевому рівні. 
В Україні дуже низькі показники довіри і лояльності 
споживача до виробника. Така ж ситуація і з публіч-
ною владою, а тому актуальна проблема підвищення 
авторитету публічних органів влади може вирішува-
тись за допомогою стратегій event-менеджменту; по-
п'яте, збільшення рівня залучення аудиторії до спе- 
ціальних подій. Перевага event-менеджменту у публіч-
ній сфері полягає в тому, що аудиторії надається той 
досвід, який неможливо отримати, спостерігаючи за 
подією на екрані, слухаючи радіо або читаючи газету. 
Це означає, що захід з початку до кінця має бути та-
ким, щоб кожен відвідувач міг отримати задоволення, 
релаксувати під час проведення заходу. Це сприяє  
значною мірою активізації громадян для участі у вирі-
шенні спільних суспільних завдань та управлінні дер-
жавою. 

Події, які в рамках event-менеджменту є об’єктом 
управлінських зусиль, класифікуються за трьома ти-
пами: робочі заходи; інформативні заходи; заходи, орі-
єнтовані на організацію вільного часу [5]. 
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Еvent-менеджмент сприймається відразу в двох 
контекстах: як бізнес і як інструмент маркетингових 
комунікацій. Зміст цього явища полягає в тому, щоб 
подати споживачеві товари і послуги, як подарунок. 
Саме так, набагато більш точно, можна передати ці-
льовий зміст цього соціального, і за своєю природою і 
за спрямованістю впливу, економічного явища. Як  

перша, так і друга його характеристика є достатньо ак-
туальними у застосуванні до публічної сфери, адже 
мова йде не про прибуток, а про комунікацію, яка по-
требує витрат. На рис. 2 наведені етапи прийняття рі-
шень планування event-заходу у публічному управ-
лінні [6, с. 58]. 

Ціль: Чого ми бажаємо отримати від 
event?

Цільова група: 
До кого має бути 
звернений event? 

Вид:  
Яким має стати event? 

Бюджет: 
Скільки може 

коштувати event? 

Час: 
Коли повинен 
відбутися event? 

Учасники: Хто повинен 
приймати участь 

у event? 

Суть програми: 
Що виражає event? 

Місце: 
Де повинен 

проводитися event? 

Забезпечення 
харчуванням: 

Як надаються їжа та 
напої? 

Запрошення: 
Яка цільова 

група дізнається 
про event? 

Персонал: 
Хто є задіяним у event? 

Організація: 
Як ми справляємося з 
проведенням event? 

Громадськість: 
Як ми інформуємо 
людей про event? 

Логістика: 
Як доставляються 

товари і люди до місця? 

Інфраструктура: 
Що має бути на 

місці проведення event? 

Витрати: 
Як будуть регулюватися 
фінансові питання?

Рис. 2. Етапи прийняття рішень планування event-заходу у публічному управлінні  
(сформовано авторами на основі джерела [6]) 

Використання технології event-менеджменту гро-
мадськими організаціями та органами публічного уп-
равління різних рівнів — досить розповсюджене 
явище. Це зумовлене тим, що процес публічних кому-
нікацій об’єднують типові складові частини, які при-
таманні будь-якому комунікативному процесу. У да-
ному процесі суб’єктом-комунікатором виступають 
органи державного управління різних гілок влади, які 
передають інформацію (офіційну і неофіційну, усну 
або письмову, вербальну і невербальну), об’єктом-ре-
ципієнтом (одержувач) виступає суспільство, інсти-
тути громадськості. Засоби масової інформації (ЗМІ) 
виступають каналом зв’язку для влади із суспільством. 
Головним документом у сфері інформаційно-комуні-
каційних технологій є Event Management Body of 
Knowledge (EMBOK), який розглядає структуру про-
цесу event-менеджменту, містить систематизований 
опис необхідних сфер знань щодо адміністрування, 
операційного менеджменту, маркетингу, управління 
ризиками, дизайну тощо. Отже, EMBOK представляє 
діяльність з організації, проведення event-заходу, як 
сукупність окремих компонентів, логічно пов’язаних 
між собою із плином часу, що сприяє кращому розу-
мінню інфраструктури для отримання інформації та 
можливості поліпшення процесу [7]. У роботі О. То-
маса [8] дається детальний опис технології виконання 

бізнес-процесів event-менеджменту. Фреймворк рефе-
рентної моделі event-менеджменту (Reference Model 
Framework for Event Management) визначається як роз-
поділ event-заходу на п’ять блоків: розробка стратегії, 
планування заходу, реалізація, контроль, управління 
проєктом [8]. Необхідно відзначити, що з представле-
них моделей найбільш детально розділяє організацію 
event-заходів на сфери знань EMBOK, що повинно 
сприятливо впливати на систематизацію підходу до 
розподілу обов’язків між ними в рамках організації за-
ходу. Корпоративний комунікаційний аудит є інстру-
ментом систематичного контролю стану розвитку PR-
процесів та механізмів взаємодії в діяльності event- 
менеджменту. Технологічний ланцюг дослідження ста-
новлять чотири базові напрями роботи (рис. 3): зов- 
нішній аудит, внутрішній аудит, аудит ефективності 
роботи інформаційних потоків, оцінювання вартості 
публічних активів. 

Зовнішній аудит являє собою проведення соціо-
логічних, маркетингових досліджень для моніторингу 
засобів масової інформації. При цьому найбільш ефек-
тивним є комплексний підхід, коли різні за методоло-
гією та масштабами дослідження взаємодоповню-
ються. Внутрішній аудит здійснюється на основі ви-
вчення показників соціально-економічного розвитку 
об’єкта дослідження, оціночних характеристик, за ре- 



МЕЛЬЧЕНКО В. І., ФОМІЧЕНКО І. П., БАШТОВИЙ В. П., ПАХОМОВА О. В. 

  2021/№2  109 

АУДОВАНА
СТРУКТУРА EVENT-
МЕНЕДЖМЕНТУ 

АУДИТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОТОКІВ 
Вихідна інформація 
Вхідна інформація 
Внутрішня інформація 

ЗОВНІШНІЙ 
АУДИТ 

Фокус-групи 

Експертне 
опитування 

Разові 
соціологічні 
заміри 
(«Омнибус») 

Комплексні 
соціологічні та 
маркетингові 
дослідження 

ВНУТРІШНІЙ 
АУДИТ 

Базові 
показники 

Профільні 
показники 

Об’єктивна 
оцінка 
показників 

Суб’єктивна 
оцінка 
показників 

АУДИТ ПУБЛІЧНОЇ ВАРТОСТІ 
Сумарний медіапакет 
Регіональний коефіцієнт

Рис. 3. Структурна схема комунікаційного аудиту в  системі event-менеджменту 
(сформовано авторами на основі джерела [9]) 

зультатами роботи аудиторської групи та матеріалів 
поглиблених інтерв’ю зі співробітниками організації 
або представниками соціальної групи, які вивчаються. 
Аудит ефективності роботи інформаційних потоків 
проводиться в форматі оцінки роботи вхідного, вихід-
ного та внутрішнього інформаційних каналів, що ра-
зом становлять карту інформаційного поля досліджу-
ваного об’єкта. Оцінювання вартості публічних активів 
передбачає здійснення процедури кількісного оціню-
вання іміджу об’єкта дослідження.  

Розвиток інформаційних систем та впровадження 
сучасних інформаційних технологій у діяльність орга-
нів державної влади та органів місцевого самовряду-
вання України є одним із пріоритетних напрямів дер-
жавної політики. Ефективність роботи державних  
службовців, їх професіоналізм та компетенція базу-
ється на вмінні використовувати різноманітні засоби 
інформаційних технологій, універсальні офісні про-
грами тощо [10, с. 50]. На сайті Державного агентства 
з питань електронного урядування України наведена 
структура системи електронної взаємодії державних 
електронних інформаційних ресурсів «Трембіта» [11]. 
Ця система є одним з ключових елементів електрон-
ного уряду України, отже її структура визначає струк-
туру електронного уряду.  

Структура визначає три основні рівні функціону-
вання електронного уряду: 1) технічний (забезпечу-
ється мережею Інтернет); 2) технологічний (базові за-
гальнодержавні реєстри і кадастри, система електрон-
ної взаємодії «Трембіта»); 3) прикладний (інформа-
ційні системи органів публічної влади, підпорядкова-
них їм установ, підприємств та організацій, портали, 
до складу яких входять різноманітні веб-застосунки). 
З іншого боку, вищерозглянута структура електрон-
ного уряду може бути розділена на регіональні скла-
дові. Тобто в кожній області може бути створена своя 
система електронного уряду за запропонованою схе-
мою, яка водночас є елементом єдиної загальнодер- 
жавної системи електронного уряду. Модель спожи-
вання ІТ-сервісів у форматі послуг SaaS широко по-
ширюється в бізнес-середовищі незалежно від масш-
табів компанії завдяки своїм цінностям і комерційної 
доцільності. У всьому світі послуги SaaS особливо по- 
пулярні з боку державної сфери, промислових компа-
ній і компаній, що займаються торгівлею. Основні пе- 

реваги SaaS-рішень: висока доступність ІТ-сервісів;  
зниження витрат на ряд ІТ-сервісів; швидка масшта-
бованість сервісів із хмари; більш короткі терміни 
впровадження; мобільність користувачів (обмежен-
ня — Інтернет-покриття); більш проста підтримка те-
риторіально-розподілених компаній і віддалено-розта-
шованих співробітників.  

Ринок хмарних сервісів в Україні зростає вже 
останні п'яти років поспіль, що в цілому відповідає за-
гальносвітовим тенденціям. Причому з кожним роком 
це зростання в нашій державі є все більш помітним. 
Користувачами подібних послуг є організації, що 
представляють самі різні сектори економіки. Банки, 
промислові компанії, торгові мережі, малі підпри- 
ємства і державні структури користуються сьогодні  
хмарними ресурсами. Замовники поступово звикають 
до використання подібних рішень — період невідомо-
сті і недовіри до технології в основному подолано [12]. 

На прикладі різних областей України можна  
стверджувати, що відсутність регіональної корпора- 
тивної хмари публічного управління з пакетом інтег-
рованих веб-застосунків призводить до таких наслід-
ків: інформатизація носить осередковий, безсистем-
ний характер; паралельно створюються дублюючі одна 
одну інформаційні системи. У міру зростання числа 
використовуваних прикладних систем на підприєм- 
ствах і в організаціях на перший план виходить про-
блема їх інтеграції. Інтеграція інформаційних систем 
передбачає установку зв'язків між інформаційними 
системами підприємств і організацій для одержання 
єдиного інформаційного простору і реалізації під- 
тримки наскрізних бізнес-процесів підприємств. У да-
ний час найбільш опрацьованим підходом до вирі-
шення проблем інтеграції застосунків є розвиток кор-
поративної інформаційної системи (КІС) підприєм- 
ства відповідно до концепції сервісно-орієнтованої ар-
хітектури — SOA (Service-Oriented Architecture). SOA 
розглядається як сукупність веб-сервісів, які, як пра-
вило, розділені великими відстанями і працюють на 
різних платформах.  

Таким чином, на сьогодні актуальним завданням 
є проведення дослідження щодо визначення можли- 
вості створення інтегрованого пакету веб-застосунків 
для регіональної корпоративної хмари публічного уп-
равління. Пакет призначений для реалізації он-лайн 
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взаємодії за допомогою веб-сервісів між органами 
влади, їх співробітниками (державними службовцями 
чи службовцями органів місцевого самоврядування) та 
громадянами і бізнесом. Слід зазначити, що створені 
веб-сервіси можна використовувати далі як модулі при 
розробці інших розподілених інформаційних систем 
або застосунків з сервіс-орієнтованою архітектурою, 
наприклад порталу електронних послуг. Дуже важли-
вим є питання наповнення хмари відповідними ін- 
тегрованими сервісами. З метою посилення впливу на-
укових парків на інноваційні процеси в окремих об- 
ластях України необхідне внесення пропозицій щодо 
законів України «Про наукові парки», «Про внесення 
змін до деяких законів України щодо активізації ді- 
яльності наукових парків» [16]. Реалізація цих напря-
мів сприятиме узгодженню національної політики у 
сфері розвитку науки, технологій та інновацій з євро-
пейською політикою для вільного обміну знаннями, 
навичками та досвідом через співпрацю науковців та 
підприємців [17]. 

У формуванні сучасного event-менеджменту, як 
інструмента публічного управління, можна виділити  
соціальні чинники. Вони лежать у площині сучасної 
культури, а тому і розглядати їх необхідно саме в рам-
ках не тільки управлінського, але й соціологічного 
аналізу процесу споживання цього продукту сучасної 
культури суспільством. Ми вважаємо, що в процесі 
впливу на споживача з боку суб'єктів event-менедж- 
менту спостерігається прояв свого роду релаксації як 
однієї з технологічних функцій сучасної культури. За-
уважимо, що в процесі проведення спеціальних подій 
спостерігаються всі ознаки і специфічні риси індиві-
дуальної тілесної релаксації, якою б суперечливою не 
була культурна детермінація даного типу, і колектив-
ної релаксації, порівнянної з соціокультурним потен-
ціалом події і більш насиченою його форми — свята. 
Адже саме подія і свято, на наш погляд, є тими куль-
турними детермінантами і, свого роду, технологічними 
способами формування релаксаційного ефекту, на ос-
нові якого відбувається споживання суспільного про-
дукту. Таким чином, event-менеджмент як соціальний 
феномен володіє більш значним управлінським й, на-
віть маніпулятивним потенціалом, особливо в аспекті 
критичної і творчої селекції різних компонентів со- 
ціального досвіду, ніж, скажімо, звичайна рекламна 
діяльність або традиційний маркетинг. Саме цей лібе-
ралізуючий потенціал події, на наш погляд, може ак-
туалізуватися у різних релаксаційних практиках у про-
цесі споживання управлінського продукту чи послуги. 
Головна перевага будь-якої спеціальної події — вста-
новлення безпосереднього контакту між клієнтом 
(продуктом, брендом) і аудиторією, створення між 
ними особливого емоційного зв'язку. Додайте сюди 
тривалість контакту та створення комплексу емоцій-
них переживань, безпосередньо пов'язаних з брен-
дом/продуктом, — і на виході ми отримуємо встанов-
лення зв'язку між брендом і аудиторією [13]. 

Таким чином, найбільша цінність спеціальної по-
дії — це ті почуття та емоції, які вона створює в ауди-
торії. Саме в цьому і найбільша складність event-ме-
неджменту. Тут дуже доречно звернутися до законів 
мистецтва. Справжнє мистецтво (неважливо в якому 
жанрі), перш за все, змушує людину співпереживати: 
боятися, страждати, сміятися, відчувати щастя, пла-
кати під впливом того, що людина бачить або чує.  
Кожна правильно організована спеціальна подія по- 

винна розвиватися за принципом драми: зав'язка,  
кульмінація, розв'язка. Саме така послідовність подій 
тримає аудиторію в постійному емоційному напру-
женні, допомагає зібрати і утримати увагу. 

До ключових проблем розвитку event-менедж- 
менту в Україні доцільно віднести: відсутність на рин-
ку платформи для налагодження комунікації стейк-
холдерів, неготовність вітчизняних клієнтів до прий-
няття креативних рішень, недостатня кількість висо-
кокваліфікованих фахівців [14]. Тобто ефективний 
event-менеджмент є перспективною для України га- 
луззю економіки, яку варто розвивати. 

Таким чином, ринок event-послуг в Україні, який 
почав активно розвиватися із 2005 року, суттєво змі-
нився не тільки кількісно, а й якісно, що проявляється 
у такому: підвищення якості наданих бізнесом послуг; 
розширення спектра послуг; застосування гнучкої ці-
нової політики компаній; доступність ціни більшості 
із них. Варто зауважити, що є також й проблеми, які 
стримують розвиток event-менеджменту та безпосе- 
редньо event-ринку України, а саме: неготовність ук-
раїнських клієнтів до креативних рішень; відсутність 
на ринку платформи для комунікації стейкхолдерів; 
нестача кваліфікованих кадрів на такому ринку. Сьо-
годні на ринку України функціонує більше 500 event-
компаній, кожна із яких проводить практично по  
30 заходів на рік. Загальний обсяг вітчизняного ринку, 
який використовує event-менеджмент, складає прак-
тично 20 млн доларів (у свою чергу до фінансово- 
політичної кризи — 30 млн доларів). Зростання конку-
ренції в активний період розгортання фінансової 
кризи також спровокував вітчизняний бізнес, який 
спеціалізується на організації event-заходів, до певного 
позиціонування себе на такому ринку, а саме до дина-
мічного зростання спеціалізації, чого раніше не спо- 
стерігалося. Значно підвищилася у діяльності про- 
фільних підприємств роль Інтернету, медіа-каналів, 
таких як блоги, соціальні мережі й інші різні Інтернет-
співтовариства. Усе це є результатом того, що органі-
зація спеціальних заходів на сьогодні є невід'ємним 
складником управління відповідним іміджем, який не-
обхідний не лише для компаній або фірм, а й для Ук-
раїни загалом [15]. 

Сучасні тенденції щодо розвитку такого напряму 
соціально-економічної діяльності знаходять своє 
представлення і в практиці діяльності безпосередньо 
органів публічної влади. Умови, які визначають мож-
ливості використання елементів event-менеджменту в 
діяльності органів публічного управління, доцільно 
представити у таких аспектах. 

По-перше, галопуюча диференціація населення, 
яка приходить на зміну сталому споживанню масового 
продукту. Відбувається демасифікація, що представляє 
собою розподіл всього населення на досить незначні 
групи, які відрізняються одна від одної за визначе-
ними різноманітними характеристиками. 

По-друге, саме у публічній сфері управління на 
сьогодні актуальності набуває питання домінування 
орієнтирів на споживача як повноправного учасника 
таких відносин, який регулюється не лише нормами 
права, але й відповідними законами попиту й пропо-
зиції. Тобто перемагає той, хто, безпосередньо врахо-
вує цінності і смаки споживача, та, виходячи з них, 
будує свою цільову маркетингову політику. Таким чи-
ном, у контексті публічного управління це насамперед 
означає, що парадигма так званого «доброго уряду- 
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вання», яка досить активно реалізується у різних су-
часних практиках державного управління саме розви-
нених країн, передбачає врахування учасника владних 
відносин. 

По-третє, актуальності набуває поширення роз-
витку соціального маркетингу. Звичайна традиція по-
в'язувати наприклад назву компанії, продукту або ж 
бренду із різними соціально-значущими явищами 
отримала активне поширення в останнє десятиліття 
та, за отриманими прогнозами експертів, вона також 
продовжить набирати обертів у перспективі. 

На формування та розвиток event-менеджменту 
впливає значна кількість чинників. Їх за ознакою се-
редовища впливу можна розділити на два види: чин-
ники внутрішнього середовища та чинники зовніш-
нього середовища. Перші визначаються ситуаційними 
рушійними силами всередині суб’єкта господарю-
вання. До чинників внутрішнього впливу на форму-
вання та розвиток event-менеджменту доречним буде 
віднести компетентність персоналу підприємства в 
event-менеджменті, цілі та завдання event-менедж- 
менту, особливості підприємства, ресурсне забезпе-
чення event-менеджменту, імідж підприємства тощо. 
Чинники зовнішнього середовища, своєю чергою,  
можна розділити на чинники прямого впливу та чин-
ники опосередкованого впливу. Чинники зовнішнього 
середовища прямої дії впливають на формування та 
розвиток event-менеджменту на підприємстві через 
постачальників event-послуг, споживачів event-послуг, 
конкуренцію на ринку event-індустрії, розвиток event-
індустрії, розвиток управлінських компетенцій у сфері 
event-менеджменту тощо. Чинники ж зовнішнього се-
редовища непрямої дії мають властивість впливати на 
формування і розвиток event-менеджменту на підпри-
ємстві через фактори прямої дії. Вони зазвичай впли-
вають не безпосередньо, а через певну сукупність вза-
ємовідносин та механізмів, тобто опосередковано. До 
них слід відносити систему міжнародних відносин, 
міжнародне оточення та міжнародні події, політичну 
ситуацію, рівень науки і техніки в країні та світі тощо.  

Із метою підвищення якості проведення event-за-
ходів органами публічного управління необхідно: іні-
ціювати інтеграцію методології event-менеджменту у 
сферу публічного управління; в органах місцевого са-
моврядування створити відділ event-менеджменту, PR 
та маркетингу з метою підвищення відвідуваності за-
ходів різними категоріями громадян; сформувати ви-
моги до організації і проведення event-заходу як про- 
єкту (строки планування; формат звітності; вимоги до 
застосування певних технологій і роботи із ЗМІ); за-
безпечити наявність соціального або економічного 
ефекту від проведених event-заходів, встановити кри-
терії окупності заходу; переглянути перелік event-захо-
дів, що проводяться органами публічного управління, 
з метою його актуалізації та оптимізації, виходячи з 
доцільності та рентабельності заходів; стимулювати 
розвиток сфер, що є супутніми event-менеджменту: 
event-маркетинг та PR; стимулювати поліпшення 
стану інфраструктури, що є супутньою event-менедж-
менту: концерт-холи, виставкові зали, конференц-
зали, готелі та хостели. 

Висновки. Таким чином, ефективність і конку-
рентоспроможність заходів публічного управління 
може бути суттєво підвищено за умови використання 
у практиці органів влади методів event-менеджменту. 

Сьогодні практика діяльності органів державного уп-
равління та місцевого самоврядування тою чи іншою 
мірою пов’язана із застосуванням маркетингових під-
ходів до вирішення соціальних та управлінських  
завдань. Технології event-менеджменту в Україні до-
зволяють оптимізувати витрати на проведення заходів, 
підвищити авторитетність органів публічного управ-
ління в очах громадськості, поліпшити взаємозв’язок 
між суспільством і органами державної влади, підви-
щити зацікавленість населення в запропонованих 
event-заходах і лояльність до діяльності органів влади. 
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МІЖНАРОДНИЙ ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНИЙ КЛАСТЕР  
ЯК СКЛАДОВА СУЧАСНОЇ КОНЦЕПЦІЇ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ  

ДО НАУКОВО-ОСВІТНЬОГО ТА ІННОВАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ 

Вступ. Зміни технологічної, соціальної та ділової 
парадигми Індустрії 4.0, заснованої на комплексному 
використанні систем штучного інтелекту, «великих да-
них», промислового інтернету речей, композиційно-
адитивних операцій, біоінженерії, впливають на біз-
нес-середовище та промислові екосистеми, у яких 
працюють кластери і компанії. Малі та середні під- 
приємства, стартапи стикаються з труднощами на 
шляху до досягнення успіху в технологічному розвитку 
та процесі цифровізації. Пандемія COVID-19 приско-
рила існуючі зміни та загострила необхідність вико- 
ристання сучасних технологій і розвитку нових нави-
чок. Переваг набуває смарт-індустрія — промисло-
вість, що ґрунтується на принципово новій техноло- 
гічній базі та новітніх організаційних методах управ-
ління.   

Промисловість України потребує кардинальних 
змін під впливом масштабних технологічних транс- 
формацій. Усунення поточних кризових явищ і забез-
печення сприятливих умов динамічного й ефектив-
ного зростання в довгостроковій перспективі розвитку 
національної промисловості мають бути пов'язані з 
процесами розроблення та впровадження інновацій-
них технологій Індустрії 4.0. Особливого значення на-
бувають високотехнологічні галузі промисловості, 
оскільки саме вони мають значний інноваційний по-
тенціал. Для їх розвитку в Україні мають бути вигідно 
використані можливості європейської інтеграції на ос-
нові збалансованого взаємовигідного партнерства з ін-
шими державами. Складовою сучасної концепції єв-
ропейської інтеграції до науково-освітнього та іннова-
ційного простору є міжнародне кластерне співробіт-
ництво.  

Мета статті полягає в обґрунтуванні науково-ме-
тодичних положень щодо формування відповідної 
ніші українсько-польського науково-освітнього та 
інноваційного простору у вигляді пілотного проєкту 
створення міжнародного високотехнологічного клас-
тера Індустрії 4.0 за участю промислових підприємств 
та установ освіти і науки.  

Структурно стаття побудована таким чином. Спо-
чатку наведено огляд наукової літератури щодо питань 
визначення міжнародного кластера, а також європей- 

ської та національної кластерної політики. Далі на-
дано оцінку потенціалу створення українсько-поль- 
ського міжнародного високотехнологічного кластера. 
В останній частині обґрунтовано науково-методичні 
положення щодо проведення експерименту з форму-
вання відповідної ніші українсько-польського науко-
во-освітнього та інноваційного простору у вигляді пі-
лотного проєкту створення міжнародного високотех-
нологічного кластера Індустрії 4.0 за участю промис-
лових підприємств та установ освіти і науки Придніп-
ровського економічного району. У коротких виснов-
ках підбито підсумки дослідження. 

Поняття міжнародного кластера. Кластер як еко-
номічна категорія посідає центральне місце в дослід-
женнях з еволюційної економічної географії. У робо-
тах [1-4] підкреслюється, що наявність ефективно ді-
ючих кластерних організацій у регіоні разом із такими 
елементами інституційної інфраструктури, як освітні 
та дослідні організації, наукові парки, стартап-май- 
данчики та бізнес-інноваційні інкубатори, ініціативи 
щодо підтримки інновацій, органи управління на міс-
цевому, регіональному та національному рівнях, є за-
порукою успішної історії розвитку високотехнологіч-
них галузей, поширення інновацій та ефективності  
бізнесу.  

Кластери завдяки таким перевагам, як база знань, 
агломераційна економіка та зовнішні чинники (резерв 
робочої сили та критична маса фірм), а також спри- 
ятливе більш стабільне, менш невизначене середо-
вище довіри та співробітництва, можуть сприяти циф-
ровій трансформації, особливо на етапах введення в 
експлуатацію та тестування [5]. 

Міжнародний кластер являє собою інтегровану в 
єдине ціле сукупність конкурентоспроможних міжна-
родних підприємств, що взаємодіють між собою і з ор-
ганами управління, освітніми, науковими установами, 
суб'єктами інфраструктури у сфері виробництва, за  
участю та підтримки міжнародних організацій на базі 
ефективного використання економічних ресурсів. 
Його діяльність спрямована на задоволення попиту на 
вироблену продукцію на внутрішньому (по відно-
шенню до учасників) та зовнішньому ринках [6, 
с. 185]. 
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Міжнародні кластери за рівнем локалізації поді-
ляються на дві групи — транскордонні та трансна- 
ціональні. Транснаціональний кластер — різновид 
міжнародного кластера, учасники якого зосереджені 
переважно в регіонах двох і більше країн, які не межу-
ють один з одним, причому членами такого кластера 
можуть виступати як широке коло самостійних 
стейкхолдерів, так і окремі регіональні кластери.  
Транскордонний кластер також є різновидом міжна-
родного кластера, однак його члени локалізовані у 
прикордонних територіях сусідніх країн [7]. 

Раніше кластери різних країн являли собою ви-
ключно «скупчення» підприємств і фірм, які вважали 
вигідним розташування в географічній близькості 
один від одного з метою економії на витратах при  
транспортуванні ресурсів і комплектуючих матеріалів 
для створення кінцевого продукту. Згодом стратегічно 
більш вигідною стала наявність безпосередньої близь-
кості установ, що здійснюють наукові розробки. При 
цьому до кластера включалися організації, розташо-
вані в безпосередній близькості одна від одної, оскіль-
ки вважалося, що саме географічна концентрація при-
водить до появи позитивних ефектів, сила яких убуває 
зі збільшенням відстані між організаціями [8]. За таких 
умов регіони, які безпосередньо межують із країнами-
партнерами, можуть формувати конкурентні переваги, 
на відміну від територій, які через географічну відда-
леність від кордонів позбавлені цієї можливості.  

У сучасну цифрову епоху ідея створення класте-
рів не обов'язково має бути заснована суто на терито-
ріальній близькості [9]. На перший план виходять інші 
характеристики розвитку кластерів: сила зв’язків усе-
редині та між кластерами, можливості трансферу тех-
нологій та передачі знань, наявність позитивних і не-
гативних екстерналій [6, с. 186]. Технологічні зру-
шення дозволяють успішно співпрацювати на фізич-
ній відстані завдяки інформаційно-комунікаційним 
технологіям. Цифрові трансформації у сфері наукової 
комунікації створюють можливості для появи міжна-
родних кластерів у несуміжних географічних зонах. Це 
дозволяє зосередитися на відборі галузевих пріоритетів 
з точки зору потенціалу розвитку кластерів на регіо- 
нальному рівні.  

Інтеграція України до європейського науково-
освітнього та інноваційного простору потребує роз- 
роблення та реалізації такої моделі взаємовідносин ре-
гіонів різних країн, яка б сприяла становленню сучас-
ного промислового виробництва. В умовах глобалізації 
міжнародні кластери стають центрами інноваційного 
зростання, тому така форма співпраці України з краї-
нами Європейського Союзу повинна мати пріоритет-
ний характер.  

Кластерна політика в Європі та Україні. У ЄС кла-
стерний підхід до регіонального промислового роз- 
витку почав формуватися ще в кінці 90-х років ХХ ст. 
Його ключовим принципом став тісний контакт ви- 
робничих фірм і наукового середовища. Потім цей 

взаємозв'язок бізнесу та науки був доповнений взає-
модією з місцевими органами державної влади, які 
оцінили перспективність кластерного підходу і почали 
надавати істотну підтримку кластерам, що зароджу-
ються. Таким чином був сформульований принцип 
«потрійної спіралі» (triple helix), який становив основу 
сучасного розвитку кластерів [10]. Дана концепція зго-
дом була розширена до популярної нині парадигми  
четверної спіралі (quadruple helix), вказуючи на те, що 
разом із наукою, промисловістю та державою ключову 
роль в інноваційному процесі відіграє суспільство, яке 
часто є кінцевим користувачем інновацій і тому істот-
ною мірою впливає на створення знань та технологій 
через попит і реалізацію користувальницької функції 
[11, с. 31]. 

Європейська Комісія приділяє особливу увагу 
формуванню кластерної політики і вивченню процесів 
еволюції кластерів, оскільки останні сприяють регіо-
нальному розвитку і подоланню економічних диспро-
порцій. Одним із завдань, що постають перед Євро-
пейською Комісією, є забезпечення сталого структур-
ного зростання промисловості як основи макроеконо-
мічної стабільності. Для його вирішення впроваджу-
ються ініціативи, покликані посилити інноваційну 
складову і підвищити конкурентоспроможність євро-
пейської економіки. Основні інтереси зосереджені на 
підтримці сфери індустрій, які розвиваються, і їх ролі 
як стимулу економічного зростання. Індустрії, що  
розвиваються, створюють новий виробничий ланцю-
жок вартості або радикально трансформують існу- 
ючий, їх рухають проривні ідеї, які перетворюються на 
нові продукти та послуги з більш високою доданою 
вартістю [12]. 

Загалом у Європі налічується близько 2950 клас-
терів, тобто об’єднань, визначених як регіональні кон-
центрації учасників відповідних галузей. Економічні 
активності, які стосуються європейських кластерів, 
покривають до 39% робочих місць і до 55% фондів зар-
плат ЄС. 

Європейська кластерна практика є неоднорід-
ною. На національному рівні найкраще вона реалізо-
вана в Австрії, Чехії, Данії, Естонії, Франції, Німеч-
чині та Польщі. Кластерна політика на регіональному 
рівні здійснюється в Бельгії, Греції. Однак є і такі кра-
їни, у яких на сьогодні відсутні спеціальні програми 
або вони підтримуються суміжними програмами чи 
структурними фондами ЄС [13]. 

В умовах інтернаціоналізації бізнес-процесів у 
ЄС актуальним напрямом є взаємодія та співпраця 
кластерів різних європейських країн. Для поліпшення 
умов міждержавної взаємодії Європейська Комісія 
створює європейські кластерні програми, які спри- 
яють розвитку регіональних кластерів, їх інтенсифіка-
ції з метою виходу на ринки сусідніх країн, підви-
щенню міжнаціональної взаємодії з виробниками ін-
ших країн (табл. 1). 

Таблиця 1 
Програми та ініціативи ЄС щодо підтримки міжнародного кластерного співробітництва 

Програма / ініціатива Діяльність

1 2

Наукові дослідження 

Horizon 2020 Надання грантів кластерам країн Східного партнерства на діяльність у сфері 
співробітництва з ЄС з метою сприяння науково-дослідній та інноваційній 
співпраці  
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Закінчення табл. 1 

1 2

Підтримка малого та середнього бізнесу 

Enterprise-EuropeNetwork Сприяння інтернаціоналізації малих і середніх компаній шляхом надання 
правових консультацій, пошуку міжнародних партнерів, сприяння у 
фандрайзингу, надання аналітичної та статистичної інформації 

Кластерна політика 

European Cluster Alliance Налагодження взаємодії між представниками відомств різних рівнів, відпо-
відальних за розроблення політики кластерного розвитку. Містить банк 
кращих практик, методичні матеріали, результати досліджень 

Інноваційний розвиток

Europe INNOVA Підтримка всіх форм інновацій. Програма побудована за тематичним прин-
ципом: інновації в управлінні, сфері послуг, екології, галузях промисловості. 
У рамках проєкту відбуваються професійні контакти фахівців з інноватики, 
оцінювання інноваційних продуктів, аналізу інноваційного потенціалу те-
риторій і галузей, здійснюються дослідницькі проєкти за міжнародною 
участю, надається підтримка у взаємодії із засобами масової інформації. Іні-
ціатива підтримувалася під час дії Шостої рамкової програми ЄС 

Банк даних, обмін інформацією, статистика, аналітика 

European Cluster Observatory Забезпечення єдиної точки доступу до даних й аналізу кластерів, надання 
кластерної бібліотеки та класу для кластерного навчання 

Управління кластерами 

European Secretariat for Cluster 
Analysis (ESCA) 

Просування передового досвіду управління кластерами за допомогою по-
рівняльного аналізу і маркування якості організацій, які управляють клас-
терами. Установа координує мережу з близько 200 кластерних експертів із 
більш ніж 30 країн, які пропонують послуги порівняльного аналізу і марку-
вання від імені ESCA, надає практичні поради менеджерам кластерів щодо 
розвитку кластерів, підтримує розробників політики кластерів і власників 
програм порадами щодо розроблення кластерних програм 

European Foundation for Cluster 
Excellence 

Підвищення професійного рівня кластерного управління. Курс узагальнює 
кращий європейський досвід у сфері кластер-менеджменту 

Взаємодія 

European Cluster Collaboration 
Platform 

Надання кластерним організаціям інструментарію, який дозволяє: ефек-
тивно використовувати мережеві інструменти (шукати / знаходити потен-
ційних партнерів і можливості); розвивати співробітництво на міжнарод-
ному рівні (у Європі та за її межами); підтримувати появу нових виробничо-
збутових ланцюжків за допомогою міжгалузевого співробітництва; одержу-
вати доступ до останньої якісної інформації про розвиток кластерів; поліп-
шувати свою роботу та підвищувати конкурентоспроможність 

ClusterAgentur Надання послуг кластерним ініціативам, розроблення кластерної політики. 
Є партнером менеджерів кластера та кластерних ініціатив, допомагає їм на 
шляху до подальшої професіоналізації 

Складено авторами за джерелами [14-23]. 

В Україні немає належної державної політики та 
підтримки розвитку кластерів. Існуючі проєкти спри-
яння розвитку кластерів та їх інтернаціоналізація реа-
лізуються без участі держави (табл. 2). Ще у 2017 р. 
Міністерство економіки України (назва 2017 р.) роз-
почало обговорення кластерної програми промисло-
вого розвитку. Проєктом Закону України «Про дер- 
жавну промислову політику» передбачено створення 
спеціалізованої організації, що здійснюватиме на- 
уково-методичне, організаційне, експертно-аналі- 
тичне та інформаційне супроводження розвитку про-
мислового кластера [24]. Відповідно до проєкту закону 
лише за умов створення та функціонування такої ор-
ганізації можливе вживання заходів стимулювання  
діяльності щодо кластерів у сфері промисловості. Од-
нак наразі не ухвалено жодного законодавчого чи но-
рмативно-правового акта, у якому кластерний розви-
ток виступав би об’єктом державного регулювання, а 
також програми промислового розвитку.  

Незважаючи на слабку підтримку кластерного 
руху з боку уряду, в Україні діють близько 50 кластер- 

них ініціатив та кластерів, 22 з яких зареєстровані на 
платформі European Cluster Collaboration Platform. За-
реєстровані в Україні 30 кластерних організацій пред-
ставляють такі види економічної діяльності: ІТ — 31%; 
АПК — 16; деревообробна та меблева промисловість — 
13; енергетика — 10; аерокосмічна галузь — 6%. 

Що стосується міжнародної кластерної взаємодії, 
то в Державній стратегії регіонального розвитку до 
2027 року визначено, що сприяння створенню регіо-
нальних, міжрегіональних і національних кластерів 
світового рівня, а також інтернаціоналізації кластер-
них ініціатив є одним із завдань у досягненні мети ста-
лого розвитку промисловості. 

Основними нормативно-правовими актами, що 
регулюють транскордонне співробітництво між Украї-
ною та ЄС, є Закон України «Про транскордонне спів-
робітництво» від 24.06.2004 р. та Європейська рамкова 
конвенція про транскордонне співробітництво між те-
риторіальними общинами або властями 1980 р. (рати-
фікована Україною у 1993 р.). Угода про асоціацію з 
ЄС (ст. 447) також декларує підтримку та посилення  
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Таблиця 2 
Проєкти сприяння розвитку кластерів 

Проєкт Діяльність Учасники 

Проєкт 
«ClusteRISE» 

Сприяння розвитку промислових високотехно-
логічних кластерів у Харківській і Запорізькій 
областях. Головні завдання проєкту специфіко-
вані навколо спільних для двох регіонів показ-
ників діяльності (КРІ) у таких категоріях: 
операційна ефективність і самодостатність; 
регулярна, системна діяльність; сервісна мо-
дель; інтеграція в регіональний розвиток; екс-
порт та інтернаціоналізація 

Асоціація підприємств промислової 
автоматики України (виконується в 
рамках проєкту «Utilization and 
Implementation of the Association 
Agreement between the EU and 
Ukraine in the field of Trade», реалі-
зованого німецькою федеральною 
компанією Deutsche Gesellschaft fьr 
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) 
GmbH за фінансової підтримки 
уряду Німеччини) 

Міні-проєкт  
«Інтеграція підхо-
дів смарт-спеціалі-
зації та кластер-
ного розвитку в 
Україні» (робоча 
назва «Інтеграція 
4.0») 

Сприяння вирішенню таких проблем кластер-
ного розвитку: високий рівень недовіри з боку 
бізнесу щодо спроможності учасників іннова-
ційної екосистеми надавати готові технологічні 
рішення та смарт-спеціалізації регіонів, нерозу-
міння процесу підприємницького відкриття та 
його переваг; брак маркетингової підготовки 
інновацій учасниками інноваційної екосис-
теми, аналізу регіональних галузевих ланцюгів 
доданої вартості; недостатня готовність місце-
вих адміністрацій до активної підтримки і дій за 
напрямом смарт-спеціалізації та кластерного 
розвитку 

Інститут економіки та прогнозу-
вання НАН України, Асоціація під-
приємств промислової автоматики 
України (виконується на основі 
проєкту регіонального розвитку 
(ClusteRISE) та імплементації 
смарт-спеціалізації регіонів) 

Складено авторами за джерелами [25; 26]. 

залучення місцевих і регіональних органів влади до 
транскордонного та регіонального співробітництва  
і відповідних управлінських структур з метою поси-
лення співробітництва шляхом створення сприятливої 
законодавчої бази, підтримки та нарощування по- 
тенціалу розвитку, а також забезпечення зміцнення 
транскордонних і регіональних економічних зв’язків 
та ділового партнерства.  

Законом України «Про транскордонне співробіт-
ництво» передбачено такі форми транскордонного 
співробітництва: створення транскордонних об’єднань 
й органів транскордонного співробітництва, зокрема 
об’єднань єврорегіонального співробітництва, євро-
пейських об’єднань територіального співробітництва в 
межах створеного єврорегіону; укладання угод про 
транскордонне співробітництво в окремих сферах;  
розроблення та реалізація спільних ініціатив, заходів, 
проєктів, програм і стратегій в окремих сферах, що 
припускає координацію співробітництва й акумулю-
вання на визначений період ресурсів з метою спіль-
ного здійснення відповідних заходів; установлення та 
розвиток взаємовигідних контактів між суб’єктами 
транскордонного співробітництва. Очевидно, що пер-
спективи формування транскордонних кластерів є  
можливими в рамках встановлених законодавством 
форм транскордонного співробітництва.  

Отже, в Україні, з одного боку, не здійснюється 
належної державної політики та підтримки розвитку 
кластерів на національному й регіональному рівнях, а 
з іншого — проголошується важливість створення ре-
гіональних, національних і міжнародних кластерів сві-
тового рівня, інтернаціоналізації кластерних ініціатив 
для досягнення цілей сталого розвитку промисловості. 

Незважаючи на комплекс проблем, пов’язаних із 
реалізацією національної кластерної політики, в Укра-
їні вже існує позитивний досвід створення міжнарод- 

них кластерів. Так, протягом 2018-2019 рр. Асоціація 
підприємств промислової автоматики України разом із 
польськими партнерами (Люблинський науково-тех-
нічний парк та кластер «IoT-Польща») брала участь у 
проєкті EaP Plus Horizon 2020, що дало змогу розви-
вати співпрацю з партнерами з Польщі, Литви, а та-
кож іншими країнами ЄС та Східного партнерства (Бі-
лорусь, Молдова, Грузія) [27]. Загалом останнім часом 
спостерігається поглиблення співпраці наукових уста-
нов України та Польщі. Кейс співпраці Сілезького  
технологічного університету «Сілезька політехніка в 
Глівіцах» та Інституту економіки промисловості НАН 
України, представлений у роботі [28], є позитивним 
прикладом налагодження науково-дослідного співро-
бітництва українських та європейських організацій-
партнерів. Отже, подальші дослідження спрямовані на 
визначення потенціалу кластеризації високотехноло- 
гічних галузей у рамках міжнародного співробітництва 
України та країн Європейського Союзу, зокрема 
Польщі. 

Оцінювання потенціалу створення українсько-поль-
ського міжнародного високотехнологічного кластера. 
Потенціал створення українсько-польського міжнаро-
дного високотехнологічного кластера обумовлений 
насамперед технологічним рівнем промисловості. У 
Польщі високо- та середньо-високотехнологічні галузі 
промисловості останнім часом розвиваються швидко. 
Передові виробництва, фармацевтика та інші високо-
технологічні сектори починаючи з 2004 р. щорічно 
зростають від 7 до 10%. У сукупності ці галузі станов-
лять порівняно невелику частку польської економіки: 
2% ВВП (наприклад, у Німеччині 5%). Незважаючи на 
це, технологічно розвинуті галузі можуть мати потуж-
ний опосередкований вплив на загальне економічне 
зростання. Інноваційні дослідження та розробки, що 
зумовлюють конкуренцію у спеціалізованих галузях, 



ЗАЛОЗНОВА Ю. С., СОЛДАК М. О. 

  2021/№2  117 

таких як фармацевтика і повітроплавання, можуть по-
бічно сприяти позитивним зрушенням в інших галу-
зях, таких як хімічне виробництво. 

Конкретні заходи щодо підвищення продуктив-
ності у високотехнологічних галузях зосереджені на 
двох секторах: передового виробництва (виробництво 
машин і транспортного обладнання) та фармацевтики. 
У цих високотехнологічних секторах Польща планує 
нарощувати та розширювати наявні активи і базу ін-
телектуального капіталу, а не інвестувати в десятки 
дрібних виробництв із підвищеними ризиками. Наразі 
частка валової доданої вартості (ВДВ) сектору вироб-
ництва машин і транспортного обладнання складає 
лише 1% загальної ВДВ, що становить менше поло-
вини частки ЄС. Разом із тим Польське передове ви-
робництво зростало швидше, ніж у країнах ЄС-15, —
на 7% щороку порівняно з 3%. У продуктивності праці 
розрив з ЄС-15 зменшився з 69% у 2004 р. до 44% у 
2012 р., але все ще залишається значним. 

Польські промислові підприємства є успішними 
та визнаними на міжнародному рівні виробниками 
специфічної техніки для транспортування, гірничо- 
добувної промисловості, рухомого складу, авіації, обо-
рони та навігації. Проте, незважаючи на зростання га-
лузі, що фіксується останнім часом, залишаються не-
вирішеними такі проблеми, як слабкі зв'язки з між- 

народними ринками, компаніями та технологіями, не-
достатня технічна експертиза, невелика кількість до- 
сліджень і розробок. 

Польща має скористатися можливостями, ство-
реними внаслідок зміни світових тенденцій ринку. Де-
які польські компанії можуть стати конкурентоспро-
можними у світовому масштабі, зосередившись на та-
ких сферах, як гірничодобувні машини та оборонне 
обладнання [29].  

В Україні існуюча модель функціонування та дер-
жавного регулювання економіки не забезпечує належ-
них стимулів для створення та розвитку високотехно-
логічних виробництв. Високотехнологічні галузі фор-
мують 6% ВВП і 5,5% експорту, тоді як у середньому 
по країнах Єврозони — 16,6% [30]. Наукоємність ВВП 
(витрати на здійснення наукових досліджень як частка 
від ВВП в Україні) становить 0,77% [31].  

У табл. 3 наведено показники стану промисло-
вого розвитку України порівняно з країнами Європи 
та готовності до майбутньої промисловості, які харак-
теризують, наскільки добре країни можуть формувати 
й одержувати вигоду з мінливого характеру вироб- 
ництва за допомогою прийняття нових технологій. 
Дані табл. 3 підтверджують факт масштабної деіндуст-
ріалізації в Україні, сировинну структуру вироб- 
ництва, низький рівень розвитку кластерів і спромож-
ності IKT сприяти новим бізнес-моделям. 

Таблиця 3  
Деякі показники готовності до майбутнього виробництва 

Країна 
Розвиток  

кластерів, ранг٭ 

Вплив IKT на 
нові послуги та 
продукти, ранг٭ 

Середньо- та високотех-
нологічні галузі, % до  
доданої промисловістю 

вартості 

Промисловість,  
додана вартість  

(% до ВВП) 

Німеччина 11 3 61,4 20,6 

Польща 47 56 35,4 17,7

Угорщина 45 72 58,8 18,9 

Росія 82 70 25,6 12,7 

Україна 92 87 30,4 12,3

Румунія 64 92 37,9 19,6 

Словаччина 40 49 48,2 21,5 

* Із 100 країн та економік, включених до оцінки (25 країн-лідерів (leading countries), 10 країн-спадкоємниць (legacy
countries), 7 країн із високим потенціалом (high-potential countries) та 58 країн, що розвиваються (nascent countries). 

Складено авторами за джерелом [32]. 

Промисловість України орієнтована на вироб- 
ництво традиційної продукції з низькою валовою до-
даною вартістю, яка реалізується на безперспективних 
для подальшого розвитку ринках (табл. 4).  

Розвиток високотехнологічних галузей потребує 
значних витрат на науково-дослідні та дослідно- 
конструкторські роботи. Однак поки спостерігається 
низхідна тенденція при малих обсягах — 0,5% у 2018 р. 
(1,1% у 1997 р.) при середньому показнику в країнах 
Єврозони 2,2% [35]. 

Програми цільової підтримки наукової діяльності 
та стимулювання розвитку високих технологій в Укра-
їні фактично не працюють. Діюча система фінансу-
вання наукової сфери не передбачає доведення науко-
вих розробок до їх комерційного використання. Так, 
за 2004-2015 рр. наукоємність ВВП скоротилася на 
0,58% і склала у 2015 р. 0,62% ВВП — це мінімальне 
значення показника за всю історію незалежності Ук-
раїни (у 1991 р. наукоємність ВВП складала 2,5%) [36]. 

Технологічний розрив між Україною та розвину-
тими країнами щороку поглиблюється. Ліквідація від- 

ставання та формування інноваційної моделі високо-
технологічного розвитку потребує вживання інститу-
ційних, технологічних і соціально-економічних захо-
дів [37]. 

Одним із таких заходів може бути створення між-
народного високотехнологічного кластера — кластера 
Індустрії 4.0 як широкого кола взаємопов’язаних, вза-
ємозалежних і взаємодоповнюючих стейкхолдерів, ло-
калізованих на території двох або більше країн, об’єд-
наних для підвищення конкурентоспроможності та 
здійснення інноваційної діяльності, орієнтованих на 
використання систем штучного інтелекту, «великих 
даних», промислового інтернету речей, композиційно-
адитивних операцій, біоінженерії в обслуговуванні ви-
робничих (від конструкторського проєкту до випуску 
продукції), управлінських, транспортно-логістичних, 
сервісних процесів. Стейкхолдерами кластера Індуст-
рії 4.0 є інженерні та IT-компанії, наукові та проєкту-
вальні установи, заклади вищої освіти, органи місце-
вого самоврядування.  
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Таблиця 4 
Технологічна структура виробництва України та Польщі 

Технологічний рівень Польща Україна

Промисловість (B+C) 100,0 100,0 

Високий 3,7 2,5 

Виробництво комп’ютерів, електронної та обчислюваної техніки 2,8 0,9

Виробництво основних фармацевтичних продуктів 0,9 1,7

Середньо-високий 28,8 12,3 

Виробництво електричного устаткування 5,9 1,8

Виробництво машин і устаткування, не віднесених до інших угрупувань 3,9 3,2

Виробництво автотранспортних засобів 13,2 3,7

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції 5,8 3,6

Середньо-низький 34,2 48,1 

Металургійне виробництво 11,7 19,0

Виробництво коксу та продуктів нафтопереробки 8,2 3,8

Добувна промисловість та розроблення кар’єрів 2,9 18,0

Виробництво гумових і пластмасових виробів та іншої неметалевої 
мінеральної продукції 

11,4 7,3 

Низький 33,3 37,1 

Виробництво харчових продуктів, напоїв, тютюну 19,6 27,6

Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри та ін. матеріалів 1,4 1,4

Виробництво виробів з деревини, паперу, поліграфічна діяльність 5,9 4,5

Виробництво меблів, іншої продукції 6,4 3,6

Складно авторами за джерелами [33; 34]. 

Разом із тим, як відзначають науковці та фахівці-
практики, очікування щодо потенційних ефектів тех-
нологічних інновацій Індустрії 4.0 можуть не виправ-
датися, якщо не буде побудована стратегія і тактика їх 
здійснення відповідно до пріоритетних завдань і реа-
льних можливостей економіки [38]. 

Першочерговими заходами, які сприятимуть фор-
муванню та сталому розвитку міжнародних кластерів, 
є: 

1) підвищення рівня науково-технічного та інно-
ваційного розвитку промисловості України; 

2) здійснення активної державної політики щодо
створення інноваційних кластерів та їх інтернаціона-
лізації, що передбачає:  

посилення ролі кластерів високо- та середньо- 
високотехнологічних галузей як драйверів економіч-
ного зростання, зокрема шляхом залучення проактив-
них кластерних ініціатив до розбудови кластерної 
стратегії країни;  

створення реєстру діючих кластерів і введення 
внутрішніх критеріїв їх оцінювання, аналогічних від-
повідним критеріям ЄС;  

розроблення та реалізацію державних програм 
кластеризації у високо- та середньо-високотехноло- 
гічних галузях промисловості; 

запровадження програми розвитку кваліфікації 
менеджерів кластерів відповідно до основних потреб у 
здібностях, можливостях, навичках і компетенціях 
міжнародного кластера Індустрії 4.0 (табл. 5). 

Таблиця 5 
Основні потреби у здібностях, навичках і компетенціях міжнародного кластера Індустрії 4.0 [39] 

Компетенції Зміст

1 2

Основні навички та 
вміння 

• творчість;
• складні навички вирішення проблем;
• навички прийняття рішень;
• управління людьми (мотивація);
• критичне мислення

Лідерство • знання про Cluster 4.0 та Industry 4.0;
• навички щодо розроблення та реалізації стратегії за відповідними ланцюжками
вартості; 
• розвиток командної роботи в екосистемі та надання можливості іншим співпра-
цювати 

Інтернаціоналізація • знання про глобальні тренди розвитку галузі, інтернаціоналізацію;
• знання про можливості фінансування;
• конкретні навички співпраці зі світовими лідерами галузі та досліджень

Підприємництво та 
інновації 

• знання про інноваційну політику й інструменти управління інноваціями;
• знання про можливості фінансування, зокрема приватний венчурний капітал;
• вміння виявляти можливості для проєктів розвитку бізнесу в «прогалинах»
вздовж ланцюжка доданої вартості всередині кластерів і між ними 
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Закінчення табл. 5 

1 2

Управління • знання про управління ланцюжком створення вартості та розвиток кластера, а
також сприяння розвитку навичок управління ланцюгами створення вартості, ана-
лізу ланцюга створення вартості та визначення ролі кластера, наприклад, через 
робочі групи та / або залучення учасників кластера; 
• навички проведення нарад керівних команд, посередницькі роботи та відповідні
«м’які» навички 

Цифрові навички • навички нових технологій (IoT, Big Data, Fin Tech);
• навички розробника та менеджера для виявлення ширших можливостей для
бізнесу; 
• навички адаптувати програми «штучного інтелекту» для вдосконалення компа-
ній та оптимізації бізнес-процесів 

Мовні можливості • володіння англійською мовою для щоденної роботи, зустрічей і пов'язаних із
ними взаємодій 

Обґрунтування науково-методичних положень 
щодо проведення експерименту з формування відповідної 
ніші українсько-польського науково-освітнього та інно-
ваційного простору у вигляді пілотного проєкту ство-
рення міжнародного високотехнологічного кластера Ін-
дустрії 4.0 за участю промислових підприємств та ус-
танов освіти і науки Придніпровського економічного 
району 

Для проведення експерименту з формування від-
повідної ніші українсько-польського науково-освіт-
нього та інноваційного простору у вигляді пілотного 
проєкту створення міжнародного високотехнологіч-
ного кластера обрано Придніпровський економічний 
район (ПЕР). Дніпропетровська та Запорізька області 
є промислово розвинутими і разом генерують 26% 
реалізованої промислової продукції в Україні. Значно 

меншим є внесок Кіровоградської області — 1,3%. 
Майже кожне шосте промислове підприємство та  
кожне шосте інноваційне промислове підприємство 
України розташоване в ПЕР. 

У ПЕР є такі передумови для формування висо-
котехнологічного кластера в галузі IT та машинобуду-
вання: смарт-спеціалізація економічного району, по-
тужний IT-ринок, концентрація галузевих знань і на-
вичок. 

1. Смарт-спеціалізація Придніпровського еконо-
мічного району, що фактично зафіксована у стратегіях 
регіонального розвитку областей, які входять до його 
складу, ґрунтується на важливому міжгалузевому зна-
ченні машинобудівного комплексу, зокрема для роз-
витку сільського господарства  (табл. 6). 

Таблиця 6 
Смарт-спеціалізація Придніпровського економічного району 

Область Смарт-спеціалізація

Дніпропетровська хіміко-фармацевтичне виробництво;
виробництво складної агрохімічної продукції;  
виробництво «розумних» лакофарбових матеріалів, антипіренів; 
виробництво товарів побутової хімії, косметичних засобів, реагентів для очищення 
води, матеріалів для сучасних методів діагностики); 
машинобудівне виробництво 

Запорізька виробництво ендопротезів з молібденового і титанового складів; 
виробництво електродвигунів, генераторів, трансформаторів, електророзподільчої 
та контрольної апаратури; 
виробництво дротів, кабелів і електромонтажних пристроїв;  
виробництво машин і устаткування для сільського та лісового господарства; 
виробництво двигунів і запчастин до гвинтокрилів 

Кіровоградська виробництво олії та тваринних жирів;
виробництво машин і устаткування для сільського та лісового господарства 

Складено авторами за джерелами [40-42]. 

У реальності потенціал машинобудування в ПЕР 
не реалізується, як і загалом по Україні. У роботі [43] 
види економічної діяльності ПЕР умовно поділено на 
чотири типи за домінантними джерелами інновацій 
(науковий, інженерний, споживчий і тип ефектив- 
ності), а також видами інноваційної активності (тех-
нологічні та нетехнологічні інновації). Методологія ін-
тегрального вимірювання розвитку видів економічної 
діяльності ПЕР базується на бальній оцінці за показ-
никами інтенсивності й результативності та їх сумар-
ному значенні. Рейтинг видів економічної діяльності 
ПЕР за інтенсивністю (темпами зростання вироб- 
ництва) та результативністю (внеском у ВРП) роз- 

витку очолюють галузі, орієнтовані на ефективність 
(перше місце посідає металургійна промисловість, 
друге — добувна), у яких упровадження інновацій у ви-
робничі процеси і системи поставок дозволяють ско-
ротити витрати при збереженні та підвищенні якості й 
екологічності продукції, а витрати на інноваційну  
діяльність здійснюються в напрямі придбання нових 
технологій, машин та обладнання. Види діяльності, 
інновації в яких визначаються інженерними розроб-
ками та науковими дослідженнями, а підприємства 
розробляють й упроваджують технологічні продуктові 
інновації (машинобудування та професійна наукова 
діяльність), завершують рейтинг галузей за інтенсив- 
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ністю та результативністю. Для активізації розвитку 
таких видів діяльності інноваційна екосистема має за-
безпечувати умови здійснення наукових досліджень  
і розробок, формування та розвиток мереж, які кон- 
центрують наукові центри та наукоємне промислове 
виробництво; підготовку професійних кадрів; надій-
ний захист інтелектуальної власності; розвинуті про-
мислові кластери; одержання широкого доступу до 
глобальних джерел технологій, знань і висококваліфі-
кованих інженерно-технічних кадрів. 

2. Потужний IT-ринок. Україна посідає перше
місце серед країн Європи за обсягом експорту IT-
послуг [44]. У 2020 р. експорт ІТ-послуг збільшився 
більш ніж на 20% і його частка склала 8,3% у загаль-
ному експорті країни [45]. Одним із найбільших IT-

хабів країни є м. Дніпро. Крім міжнародного IT-
аутсорсингу, в місті зосереджені десятки продуктових 
компаній і стартапів, а також профільні напрями в уні-
верситетах, відбуваються події, пов'язані зі сферою ін-
формаційних технологій. Дніпро входить до ТОП-5 
міст України за рівнем розвитку IT-галузі разом із  
Києвом, Харковом, Львовом і Одесою. Основними на-
прямами, за якими IT-компанії Дніпра створюють 
продукти і працюють із замовниками, є такі: елект-
ронна комерція (14,6%), медицина (9,0%), фінансова 
індустрія (8,1%), торгівля (7,8%), індустрія розваг 
(7,3%). Продукти для переробної промисловості ста-
новлять лише 3,6% від обсягу вироблених послуг IT-
галузі [46] (див. рисунок).   

Рисунок. Галузеві напрями створення IT-продуктів компаніями м. Дніпра [46] 

Разом із тим на тлі проривного розвитку IT-галузі 
в Україні не відбувається зростання промислового 
сектору. Як відзначають науковці та практики, поки 
здійснюється не збільшення внеску IT-галузі в 
розвиток вітчизняної промисловості та подолання її 
технологічної відсталості, а реалізується стратегія 
експорту результатів діяльності вітчизняних IT-
талантів [47; 48]. 

3. Підготовка спеціалістів. Заклади вищої освіти
(ЗВО) ПЕР представлені переважно тими, що розта-
шовані в обласних центрах: Дніпрі, Запоріжжі та Кро-
пивницькому. Найбільша кількість навчальних закла-
дів ІІІ-ІV рівнів акредитації (університети, інститути, 
академії) розташовані в адміністративному центрі 
Дніпропетровської області. У табл. 7 наведено резуль-
тати вибіркового аналізу з інформаційної бази 
Вступ.ОСВІТА.UA. навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів 
акредитації ПЕР, у яких відбувається підготовка спе-
ціалістів за спеціальностями з машинобудування та в 
галузі IT: 133 «Галузеве машинобудування», 123 
«Комп’ютерна інженерія» та 121 «Інженерія програм-
ного забезпечення». До вибірки включено заклади 
освіти, у яких здійснюється підготовка спеціалістів 
хоча б за однією із зазначених трьох спеціальностей. 

Підготовка спеціалістів у галузі машинобуду-
вання представлена у 13 з 15 ЗВО, що потрапили до 
вибірки. Спеціалістів відразу за трьома спеціальнос- 
тями готують лише в трьох закладах. Отже, необхідним 

є налагодження співробітництва між ЗВО та підпри-
ємствами машинобудування ПЕР, а також польськими 
освітніми закладами для створення IT-систем, орієн-
тованих на комплексну автоматизацію машинобудів-
них підприємств.  

Ключовим актором формування високотехноло-
гічного кластера в ПЕР може бути визнаний При- 
дніпровський науковий центр, оскільки ця установа, 
як і інші наукові центри НАН України і МОН Укра-
їни, зорієнтована на виконання конкретних функцій з 
метою науково-інноваційного забезпечення модерні-
зації промисловості безвідносно до адміністративно-
територіальних меж.  

Оцінювати роль наукових центрів як фундаменту 
розроблення та реалізації регіональної політики мо- 
дернізації промисловості необхідно з урахуванням їх 
інституційного різноманіття, яке проявляється в низці 
аспектів, включаючи виконання ними таких наукових, 
науково-організаційних, освітніх функцій: 

сприяння розвитку фундаментальних і приклад-
них досліджень, що здійснюються в науково-дослід-
них установах та вищих навчальних закладах регіону, 
підвищенню рівня його наукового потенціалу, роз- 
витку інтеграції науки і освіти; 

участь у забезпеченні інноваційного розвитку ре-
гіону, організації широкого використання високо- 
ефективних вітчизняних наукових розробок; 
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Таблиця 7 
Підготовка спеціалістів у галузі машинобудування та IT у закладах вищої освіти ПЕР 

№ 
з/п 

ЗВО 

Спеціальності 

133
«Галузеве 
машино- 
будування» 

123 
«Комп’ютер-
на інжене-

рія» 

121
«Інженерія 
програмного 
забезпечення» 

1. Національний технічний університет «Дніпровська 
політехніка» (м. Дніпро) 

+ + + 

2. Національний університет «Запорізька політехніка»
(м. Запоріжжя) 

+ + + 

3. Державний вищий навчальний заклад «Український 
державний хіміко-технологічний університет»  
(м. Дніпро) 

+ + + 

4. Національна металургійна академія України
(м. Дніпро) 

+ - + 

5. Центральноукраїнський національний технічний уні-
верситет (м. Кропивницький) 

+ + - 

6. Дніпровський державний технічний університет
(м. Дніпро) 

+ - + 

7. Державний університет економіки і технологій
(м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область) 

+ - + 

8. Дніпровський національний університет імені Олеся 
Гончара (м. Дніпро) 

- + + 

9. Криворізький національний університет (м. Кривий 
Ріг, Дніпропетровська область) 

+ - + 

10. Донецький національний університет економіки і то-
ргівлі імені Михайла Туган-Барановського (м. Кри-
вий Ріг, Дніпропетровська область) 

+ - - 

11. Державний вищий навчальний заклад «Придніпров-
ська державна академія будівництва та архітектури» 
(м. Дніпро) 

+ - - 

12. Дніпровський національний університет залізничного 
транспорту імені академіка В. Лазаряна (м. Дніпро) 

+ - + 

13. Запорізький національний університет
(м. Запоріжжя) 

+ - + 

14. Таврійський державний агротехнологічний універси-
тет імені Дмитра Моторного (м. Мелітополь, Запорі-
зька область); 

+ - - 

15. Класичний приватний університет (м. Запоріжжя) - - +

Складено авторами за даними інформаційної бази [49]. 

координація стратегій і програм розвитку еконо-
мічних районів, областей та міст із загальнонаціональ-
ними стратегіями, пов’язаними з регіональним, інно-
ваційним та промисловим розвитком в ув’язці з кон-
цепцією «розумної» спеціалізації; 

сприяння здійсненню науково-організаційних за-
ходів, спрямованих на формування ефективної на- 
уково-технічної та інноваційної політики в базових га-
лузях економіки регіону, розвиток інфраструктури 
інноваційної діяльності; 

сприяння інтеграції відповідних напрямів науки з 
освітою та виробництвом, упровадженню результатів 
наукових досліджень у практику; 

здійснення просвітницької діяльності, сприяння 
підвищенню інтелектуального потенціалу регіону. 

З метою об’єднання в єдине ціле всіх основних 
стейкхолдерів кластера (освіти, науки та виробництва) 
необхідне створення й ефективне функціонування 
спеціальних організаційно-інформаційних інститутів 
регіонального розвитку — технологічних парків. Такі 
інститути мають велике значення для економічного 
зростання регіону, оскільки в них зосереджений знач- 

ний науковий потенціал, здійснюється комерціаліза-
ція наукомісткої продукції, створюються нові наукові 
розробки, які сприяють підвищенню технологічного 
рівня національної промисловості. 

Організація технологічних парків пов’язана з не-
обхідністю використання великих промислових площ. 
Для їх розташування доцільно задіяти території коли-
шнього промислового використання, які є занедба-
ними (браунфілди), з урахуванням того, що такі об’єк-
ти здебільшого забезпечені інфраструктурою (дороги, 
залізниця, громадський транспорт, вода, каналізація, 
електроенергія тощо). Досвід створення та успішного 
функціонування технологічних парків на територіях 
колишнього промислового використання має Польща: 
технопарк Глівіце, побудований на місці шахти, яка 
закрилася в 1999 р. На реалізацію проєкту за підтри-
мки Європейського Союзу було витрачено 20 млн 
євро, половину з яких згідно з обов'язковою умовою 
надано з місцевого бюджету. У створенні парку взяв 
участь Сілезький технологічний університет. Високий 
рівень розвитку технічної культури становить основу 
для організації нових високотехнологічних фірм. На- 
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приклад, Flytronic, відомий своїми розробками про-
грамного забезпечення для безпілотних літальних апа-
ратів, що використовуються в польській армії; Wasko 
S.A. — одна з найбільших телекомунікаційних компа-
ній у Європі; Infinite Dreams — розробник ігор та офі-
ційних мобільних застосунків для Windows Phone, 
Symbian, iOS, Android, macOS. Розвинута інфраструк-
тура, послуги щодо навчання та консультування, а та-
кож реалізація міжнародних, центральних і регіональ-
них програм підтримки створюють дружню атмосферу 
для бізнесу. Активна участь технопарку Глівіце в роз-
витку підприємництва в регіоні та за його межами під-
тверджується потужною співпрацею з технологіч- 
ними інститутами, університетами, науковими пар-
ками, іноземними організаціями і численними реалі-
зованими проєктами. Наразі в парку працює майже  
80 компаній, понад 80% з яких пов’язані зі структу-
рами Сілезького технологічного університету [50]. 

Реалізація проєкту формування високотехноло- 
гічного українсько-польського кластера має супрово-
джуватися створенням представництва головної на- 
уково-освітньої установи-стейкхолдера польської сто-
рони на території технопарку в Україні та представни-
цтва українського наукового центру на території поль-
ського технопарку. Формування українсько-польсь-
кого високотехнологічного кластера має забезпечувати 
обом сторонам PR-підтримку на території країн-учас-
ниць, доступ до маркетингових досліджень ринку, екс-
пертних консультацій, спілкування з інвесторами, 
програмістами. Основним показником ефективності 
діяльності кластера має стати активізація розвитку під-
приємств, які розробляють та впроваджують техноло-
гічні продуктові інновації, зокрема в галузі машинобу-
дування, у Придніпровському економічному районі.  

Висновки. Промисловість України потребує кар-
динальних змін під впливом масштабних технологіч-
них трансформацій. Усунення поточних кризових 
явищ і забезпечення сприятливих умов динамічного й 
ефективного зростання в довгостроковій перспективі 
розвитку національної промисловості має бути пов'я-
зане з процесами розроблення та впровадження інно-
ваційних технологій Індустрії 4.0. Особливого зна-
чення набувають високотехнологічні галузі промисло-
вості, оскільки саме вони мають значний інновацій-
ний потенціал. Для їх розвитку в Україні мають бути 
вигідно використати можливості європейської інтегра-
ції на основі збалансованого взаємовигідного партнер-
ства з іншими країнами. Оскільки в умовах глобаліза-
ції міжнародні кластери стають центрами інновацій-
ного зростання, така форма співпраці України з краї-
нами Європейського Союзу повинна мати пріоритет-
ний характер.  

Для проведення експерименту з формування від-
повідної ніші українсько-польського науково-освіт-
нього та інноваційного простору у вигляді пілотного 
проєкту створення міжнародного високотехнологіч-
ного кластера обрано Придніпровський економічний 
район. Дніпропетровська та Запорізька області є про-
мислово розвинутими і разом генерують 26% реалізо-
ваної промислової продукції в Україні. Значно мен-
шим є внесок Кіровоградської області — 1,3%. Майже 
кожне шосте промислове підприємство та кожне  
шосте інноваційне промислове підприємство України 
розташоване в цьому економічному районі. У ПЕР іс-
нують такі передумови для формування високотехно-
логічного кластера в галузі IT та машинобудування: 

смарт-спеціалізація економічного району, потужний 
IT-ринок, концентрація галузевих знань і навичок. 

Ключовим актором формування високотехноло-
гічного кластера в ПЕР може виступати Придніпров-
ський науковий центр, оскільки ця установа, як і інші 
наукові центри НАН України і МОН України, зорієн-
тована на виконання конкретних функцій з метою на-
уково-інноваційного забезпечення модернізації про-
мисловості безвідносно до адміністративно-терито- 
ріальних меж.  

З метою об’єднання в єдине ціле всіх основних 
стейкхолдерів кластера (освіти, науки та виробництва) 
необхідним є створення й ефективне функціонування 
спеціальних організаційно-інформаційних інститутів 
регіонального розвитку — технологічних парків. Такі 
інститути мають велике значення для економічного 
зростання регіону, оскільки в них зосереджений знач-
ний науковий потенціал, здійснюється комерціаліза-
ція наукомісткої продукції, створюються нові наукові 
розробки, які сприяють підвищенню технологічного 
рівня національної промисловості. 

Організація технологічних парків пов’язана з не-
обхідністю використання великих промислових площ. 
Для їх розташування доцільно задіяти території ко- 
лишнього промислового використання, які є занедба-
ними (браунфілди), з урахуванням того, що такі 
об’єкти здебільшого забезпечені інфраструктурою (до-
роги, залізниця, громадський транспорт, вода, каналі-
зація, електроенергія тощо). Досвід створення та  
успішного функціонування технологічних парків на 
територіях колишнього промислового використання 
має в Польща: технопарк Глівіце, побудований на  
місці шахти, яка закрилася в 1999 р. 

Реалізація проєкту формування високотехноло- 
гічного українсько-польського кластера має супрово-
джуватися створенням представництва головної на- 
уково-освітньої установи-стейкхолдера польської сто-
рони на території технопарку в Україні та представни-
цтва українського наукового центру на території поль-
ського технопарку. Формування українсько-польсь-
кого високотехнологічного кластера має забезпечувати 
обом сторонам PR-підтримку на території країн-учас-
ниць, доступ до маркетингових досліджень ринку, екс-
пертних консультацій, спілкування з інвесторами, 
програмістами. Основним показником ефективності 
діяльності кластера має стати активізація розвитку під-
приємств, які розробляють та впроваджують техноло-
гічні продуктові інновації, зокрема в галузі машинобу-
дування, у Придніпровському економічному районі.  
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ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ  
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ МІЖНАРОДНИХ КОРПОРАЦІЙ 

Постановка проблеми. У новітній економіці знань 
зростає актуальність формування та підвищення кон-
курентоспроможності міжнародних корпорацій. Адже 
конкурентоспроможність розглядається як універ- 
сальне багаторівневе поняття, що відображає конку-
рентоспроможність продукції, підприємства, корпора-
ції, галузі та країни в цілому. Наразі новітніми факто-
рами конкурентної боротьби виступають не тільки  
ринково-економічні, але й геополітичні та військові, 
що є викликом сучасності. Відповідно, для утримання 
та досягнення конкурентних позицій на міжнарод-
ному ринку, корпорація має брати активну участь у 
процесі інтенсивного зростання —широкому викорис-
танні інноваційно-інтелектуального потенціалу, акти-
візації інноваційної діяльності та ефективному вико-
ристанні ключових інноваційно-інтелектуальних ком-
петенцій, що в цілому посилює конкурентні переваги. 
Зазначене зумовлює необхідність створювати корпо-
раціями нові механізми менеджменту інноваціями та 
інноваційно-інтелектуальними компетенціями, що в 
свою чергу вибудовує загальну концепцію інтелек- 
туального менеджменту конкурентоспроможністю на 
рівні окремої корпорації.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У науковій 
літературі найбільш вагомий внесок в історію розвитку 
поняття «конкурентоспроможність» внесли вчені, які 
спочатку вивчали поняття «конкуренція», зокрема 
П. Друкер, М. Портер, А. Слоун, Р. Солоу, Дж. Шум-
петер та ін. Класифікація існуючих підходів до управ-
ління конкурентоспроможністю була запропонована у 
роботі A. Лycce [4]. Питання галузевої конкуренто-
спроможності були висвітлені у роботах С. Фішера 
[12] та Р. Шонберга [8], Р. Фланагана [14] та ін. Тіс-
ний взаємозв'язок компетенцій працівників із конку-
рентоспроможністю підприємств прямо відображено у 
роботах таких вчених, як: У. Демінг [11], Ф. Крозбі 
[10], У. Шухарт [17], К. Ішікава [15] та ін. Підходи до 
менеджменту конкурентоспроможністю продовжують 
розвиватись, зокрема в новітній економіці знань це  
відображено у концепції управління знаннями та ком-
петенціями організаційного навчання (П. Друкер [13], 
П. Сенг [16], Г. Хамел та К. Прахалад [7]). 

Серед вітчизняних науковців, які активно вивча-
ють питання менеджменту конкурентоспроможністю, 
зокрема на міжнародному рівні, можна визначити  
таких: І. Кирчата та Г. Поясник [3], В. Павлова [5], 
Т. Андросова та Л. Чернишова [1], О. Драган [2], 
І. Піддубний [6], Ю. Ярошенко [9]. 

Виділення невирішених раніше частин загальної 
проблеми, котрим присвячується стаття. Оскільки на-
разі існує гостра необхідність використання інтелекту-
альних технологій і систем менеджменту у всіх сферах 

діяльності міжнародних корпорацій, заснованих на 
використанні світової бази знань, то потрібно сфор-
мувати в теорії та практиці управління повноцінну 
концепцію інтелектуального менеджменту конкурен-
тоспроможністю міжнародних корпорацій. Проте ана-
ліз існуючих зарубіжних та вітчизняних досліджень з 
даної проблематики, показав, що наявні на сьогодні 
теоретичні підходи до менеджменту конкурентоспро-
можністю не дозволяють отримати вичерпну інформа-
цію для формування універсального управлінського 
інструментарію заснованого на інтелектуальному ме-
неджменті знаннями й інноваціями та компетенціями 
міжнародної корпорації для досягнення глобальної 
конкурентоспроможності. Тому дослідження у даному 
напрямку є актуальними та потребують подальших на-
укових рішень. 

Мета статті полягає у такому: визначити ключові 
інноваційно-інтелектуальні компетенції корпорації на 
міжнародних ринках, побудувати логічну систему  
формування конкурентних переваг корпорації на ос-
нові застосування КІІК, розробити модель та механізм 
інтелектуального менеджменту конкурентоспромож- 
ністю корпорації на основі створення центрів іннова-
ційно-інтелектуальних компетенцій і таким чином за-
пропонувати комплексний алгоритм досягнення кон-
курентного лідерства міжнародної корпорації за раху-
нок використання інтелектуального менеджменту. 

Викладення основного матеріалу дослідження.  
Менеджмент конкурентоспроможністю міжнародних  
корпорацій має здійснюватись за рахунок побудови та 
ефективного використання системи інтелектуалізації 
вибору оптимальних стратегій корпорацій та впро- 
вадження у практику системи управління корпорацією 
концепції «Інтелектуалізація HR-менеджменту». Ці дві 
важливі складові (блоки управління) мають складати 
загальну інтелектуалізацію управління конкуренто-
спроможністю міжнародних корпорацій. Отже, ство-
рення системи інтеграції досягнень новітньої еконо-
міки знань та інтелектуального менеджменту при ви-
борі оптимальних стратегій міжнародних корпорацій 
із використанням, зокрема інтелектуального HR-
менеджменту дозволить генерувати нові інтелекту- 
альні компетенції та проводити їх систематизацію на 
основі спеціалізованих внутрішньокорпоративних ін-
формаційно-інтелектуальних платформ для досяг-
нення та утримання конкурентоспроможної позиції 
корпорації на міжнародному ринку.  

У такому контексті можна визначити, що ключо-
вими компетенціями корпорації на міжнародних рин-
ках виступають саме інноваційно-інтелектуальні ком-
петенції, до яких безпосередньо потрібно включати 
використання концепції «Інтелектуального вибору 
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стратегії» в практиці управління корпорації та впро- 
вадження у практику такої системи менеджменту кор-
порацією, яка базується на основі концепції «Інтелек-
туалізація HR-менеджменту». Це саме те, — цінне й 
оригінальне, що може створити міжнародна корпора-
ція в умовах економіки 4.0 та те, що дозволить їй ви-
робляти продукцію, яка значно відрізняється від про-
дукції конкурентів, забезпечуючи при цьому її конку-
рентну перевагу та загалом визначаючи рівень конку-
рентоспроможності компанії. Тобто саме таке вміння 
поєднати знання сучасного економічного глобального 
простору разом із використанням інтелектуального 
підходу до всіх процесів управління, дозволять корпо-
рації запропонувати споживачам фундаментальні ви-
годи, що і є основою успішної конкуренції в міжна- 
родному ринковому просторі. 

Визнання ключовою компетенцією корпорації 
інтелектуальну, дає змогу корпорації вирішувати уні-
кальні завдання на міжнародному ринку, які не під 
силу іншим, зокрема встановлювати нові стандарти 
господарювання в галузі і тим самим отримувати кон-
курентні переваги. При цьому великим міжнародним 
корпораціям доцільно створювати внутрішньокорпо-
ративні інформаційно-інтелектуальні платформи для 
досягнення та утримання конкурентоспроможної по-
зиції на міжнародному ринку. Такі внутрішньокорпо-
ративні інформаційно-інтелектуальні платформи фор-
мують мережу центрів інтелектуальних компетенцій, 
що об'єднують дані по всій безлічі компетенцій, якими 
володіє корпорація, і їх доцільно використовувати та-
кож у концепції «Інтелектуального вибору стратегії». 

У такому контексті для підвищення ефективності 
інтелектуального менеджменту конкурентоспромож- 
ністю міжнародних корпорацій виникає питання ви- 
окремлення ключових інноваційно-інтелектуальних 
компетенцій та їх ранжування за рівнем значимості у 
діяльності корпорації, оскільки саме ключові компе-
тенції можуть бути основою проривних інновацій та 
джерелом нових стандартів як в окремій галузі, так і в 
цілому на глобальному ринку. Саме вони забезпечують 
власнику глобальні переваги або глобальну конкурен-
тоспроможність, а також створюють потенціал збере-
ження ринкового лідерства створюваних продуктів та 
послуг.  

Важливим етапом аналізу ключових інноваційно-
інтелектуальних компетенцій корпорації на міжнарод-
них ринках може бути їх дослідження з погляду галу-
зевого позиціонування. Такий аналіз дозволить дати 
оцінку компетенції як з погляду цінностних властиво-
стей виробленої продукції для споживача, так і з по- 
гляду пошуку нових можливостей для застосування 
компетенцій в інших сферах. 

Для визначення й оцінки можливості розпов- 
сюдження інноваційно-інтелектуальних компетенцій 
на рівень широкого міжгалузевого позиціонування  
можна використовувати підхід, суть якого полягає у 
представленні виробництва на рівні вузького галузе-
вого позиціонування як бізнес-процесу. Таким чином, 
можна умовно сформувати структуру бізнес-процесів, 
що дозволить виявити ті з них, які забезпечують гло-
бальну перевагу або глобальну конкурентоспромож-
ність виробленої продукції. Наступним етапом є необ-
хідність отримання об'єктивного опису ресурсів, які 
дозволяють визначити унікальні властивості продукції 
в одній галузі та які мають забезпечити глобальну пе-
ревагу чи конкурентоспроможність на інших рівнях 

галузевого позиціонування. На цьому етапі можна 
провести аналіз інноваційних стратегічних можливос-
тей, а також створити інформаційно-інтелектуальну 
базу даних унікальних підходів та методів, що застосо-
вуються в інших галузях. 

Ще одним етапом аналізу й оцінки ключових 
інноваційно-інтелектуальних компетенцій (КІІК) 
міжнародної корпорації може бути складання різних 
прогнозів та припущень щодо їх поширення на рівні 
міжгалузевого та глобального позиціонування. Ми 
пропонуємо наочно здійснити демонстрацію оцінки 
КІІК (рис. 1). 

Далі за результатами інтелектуальної оцінки ком-
петенція може бути віднесена до групи тих, що забез-
печують глобальну перевагу (глобальну конкуренто-
спроможність). 

Якщо поглиблюватись у даному напрямку дослі-
дження, то можливо також додатково здійснити реалі-
зацію методики оцінки та ранжування КІІК. У загаль-
ному вигляді вона передбачатиме її впровадження в 
інформаційно-аналітичну систему корпорації, в якій 
будуть використані алгоритми оцінювання еталонних 
компетенцій, методи визначення параметрів регресій-
ної моделі, інструменти підтримки прийняття екс- 
пертних рішень та візуалізації отриманих результатів. 
Такі завдання не були визначені у нашому дослі-
дженні, але вони можуть бути в перспективі подаль-
ших розвідок в даному напрямі.  

Наступним етапом у дослідженні інтелектуаль-
ного менеджменту конкурентоспроможністю між- 
народних корпорацій є побудова логічної системи  
формування конкурентних переваг на основі застосу-
вання КІІК, що представлена у вигляді схеми на  
рис. 2. 

Оцінка конкурентоспроможності корпорації з 
урахуванням КІІК дозволяє змоделювати ланцюжок 
«інтелектуально-інноваційні компетенції — економіка 
4.0. — конкурентоспроможність корпорації на між- 
народних ринках» та потенційно дає можливість для 
здійснення подальшої оцінки результативності форму-
вання нових конкурентних переваг кількісно. 

Підсумком впровадження всього комплексу про-
понованих логістичних схем для здійснення інтелекту-
алізації менеджменту конкурентоспроможністю кор-
порацій на міжнародних ринках має стати інтеграція 
окремих інноваційно-інтелектуальних компетенцій 
корпорації до єдиного міжнародного інформаційного 
простору економіки 4.0, зокрема для трансферу техно-
логій, зростання технологічного лідерства корпорацій 
тощо. 

Окрім схеми оцінки ключових інноваційно-інте-
лектуальних компетенцій (КІІК) корпорації та побу-
дованої системи формування конкурентних переваг 
корпорацій на основі застосування КІІК, ми пропону-
ємо також розробити модель та механізм інтелекту- 
ального менеджменту конкурентоспроможністю кор-
порацій на основі створення центрів інноваційно- 
інтелектуальних компетенцій. 

Логічно визначити, що система управління КІІК 
є складовою системи інтелектуального менеджменту 
конкурентоспроможністю корпорації та має формува-
тися разом із іншими складовими. На вхід узагальне-
ного процесу інтелектуалізації управління компетен- 
ціями повинні надходити дані про вже формалізовані 
знання. Це наявні патенти, ліцензії, технології та інші 
об'єкти інтелектуальної власності, що належать корпо- 
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Рис. 1. Схема оцінки ключових інноваційно-інтелектуальних компетенцій (КІІК) корпорації  
авторська розробка) 

Рис. 2. Системи формування конкурентних переваг корпорацій на основі застосування КІІК 
(авторська розробка) 
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рації. Ці компетенції вже мають загальноприйняту си-
стему класифікації за науковими сферами (система 
класифікації патентної інформації). Водночас по- 
трібно включити неявні компетенції, до яких належать 
неформалізовані об'єкти інтелектуальної власності,  
технологічні рішення, інноваційні розробки тощо. 

У міжнародній корпорації за цей напрямок ро-
боти може відповідати внутрішньокорпоративний ін-
формаційно-інтелектуальний центр компетенцій, пра-
цівники якого здійснюватимуть функцію адміністру-

вання інформаційних баз, а експерти з предметних га-
лузей — надавати консалтингові послуги підрозділам 
корпорації з пошуку необхідної інформації. Таким чи-
ном, і центр компетенцій — це інформаційно-інтелек-
туальна платформа між носіями знань та компетенцій 
та споживачами та іншими стейкхолдерами корпора-
ції. Схематично така модель інтелектуального менедж-
менту знаннями та інноваціями на основі створення 
центрів інноваційно-інтелектуальних компетенцій 
представлена на рис. 3. 

Рис. 3. Модель інтелектуального менеджменту знаннями та інноваціями на основі  
створення центрів інноваційно-інтелектуальних компетенцій корпорації (авторська розробка) 

Загальна мета представленої моделі полягає у  
формалізації та класифікації всіх наявних у корпорації 
інтелектуально-інноваційних компетенцій з можли- 
вістю їх розвитку та ефективного поширення. 

Деталізація вищезазначеного процесу інтелекту- 
ального менеджменту компетенціями представлена на 
рис. 4. 

Таким чином, стає очевидним, що інтелектуаль-
ний менеджмент конкурентоспроможністю міжнарод-
них корпорацій через управління компетенціями є ос-
новою забезпечення стійких конкурентних переваг  
корпорації. Для реалізації процесу управління компе-
тенціями необхідно розробити алгоритм виявлення 
основних компетенцій корпорації у вигляді центрів 
компетенцій. 

Ми пропонуємо авторський підхід до розгляду 
внутрішньокорпоративного інформаційно-інтелекту- 
ального центру компетенцій як до особливої струк- 
турної одиниці корпорації, яка контролює декілька 
напрямів діяльності, пріоритетних для корпорації та 
саме тих, що забезпечують акумулювання відповідних 
інноваційно-інтелектуальних компетенцій з метою 
отримання від них максимальної користі та досяг-
нення конкурентоспроможності. Головним завданням 
центрів компетенцій є функція інтегратора знань в но-
вітній економіці. В результаті міжнародна корпорація 
матиме можливість підвищити ефективність своєї  

діяльності за допомогою розвитку інформаційно-інте-
лектуального обміну всередині її структури. 

Якщо створення знань, широкий доступ до них 
як всередині корпорації, так і для споживачів та інших 
стейкхолдерів, є функцією адміністративного центру 
інформаційних баз даних у контексті міжнародної ді-
яльності корпорацій в умовах економіки 4.0, то ефек-
тивне використання знань пов'язано переважно з без-
посереднім виробництвом, а інші три процеси можуть 
бути успішно централізовані в рамках створення ін-
формаційно-інтелектуального центру компетенцій. 
Процес формалізації інформаційно-інтелектуальних 
компетенцій може бути реалізований на основі кількох 
послідовних етапів: 

Перший етап — оцінка додаткової цінності для 
споживача та інших стейкхолдерів тих чи інших влас-
тивостей продуктів та послуг — дозволяє виявити кон-
курентоспроможність конкретних продуктів. Далі від-
бувається виявлення приросту конкурентоспромож- 
ності; 

Другий етап. Для виявлення повного переліку ін-
формаційно-інтелектуальних компетенцій та поперед-
нього виділення у цьому контексті ключових позицій 
конкурентоспроможності можна використовувати екс-
пертну оцінку (анкетування, круглий стіл тощо). Тут 
буде сформовано перелік усіх виявлених інформа-
ційно-інтелектуальних компетенцій, що стосуються 
підвищення конкурентоспроможності корпорації. 
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Рис. 4. Процес інтелектуального менеджменту компетенціями міжнародної корпорації  
для досягнення конкурентоспроможності (авторська розробка) 

Далі пропонується наступний алгоритм досяг-
нення конкурентного лідерства за рахунок викорис-
тання інтелектуального менеджменту, що представле-
ний на рис. 5. 

Таким чином, кожен із етапів досягнення лідиру-
ючих конкурентних позицій на міжнародному ринку 
за рахунок використання інтелектуального менедж- 
менту має свої завдання і кінцеві результати.  

Формування інформаційних баз, організація  
трансферу технологій та інтелектуальних компетенцій 
на рівні структурних підрозділів корпорації. На цьому 
етапі необхідно вирішити питання створення таких баз 
всередині структур міжнародної корпорації, що дозво-
лить здійснювати трансфер технологій та компетенцій 
усередині підрозділів корпорації. Цей етап у загальній 
системі досягнення лідируючих конкурентних позицій 
є основним, оскільки є базовим для подальшого фор-
мування галузевих центрів інтелектуальних компетен-
ції. Важливо, що стосовно корпорації на даному рівні 
управління трансфер технологій та компетенцій може 
бути: внутрішнім — між підрозділами корпорації;  
квазівнутрішнім — рух технологій усередині корпора-
ції; зовнішнім — стосовно підприємств корпорації. 

Формування інформаційної бази, яка дозволить 
забезпечити систематизацію, ранжування та пошук 
потрібних технологій та компетенцій для застосування 
у тому чи іншому підрозділі корпорації та поширення 
їх на всю корпорацію, має велике значення для успі-
шного трансферу технологій та компетенцій. 

Формування внутрішньокорпоративної інформа-
ційно-інтелектуальної платформи. Довгостроковою 
метою передачі знань є підтримка економічного зрос-
тання в найближчому майбутньому за допомогою  
розробки та комерціалізації нових технологій. У гло-
бальній економіці багатство нації безпосередньо зале-
жить від його конкурентної позиції на світовому ринку 
високих технологій, що не може бути досягнуто пере-
вагою у вузькому ринковому сегменті, але потребує 
розвитку потенціалу для всіх галузей. Саме тому про-
блема трансферу знань не може обмежуватись відом-
чими межами однієї галузі, але має включати зов- 
нішню складову з метою досягнення лідируючих кон-
курентних позицій на міжнародному ринку. У зв'язку 
з цим необхідно створювати внутрішньокорпоративні 
інформаційно-інтелектуальні платформи (бази знань, 
технологій та компетенцій) у всіх високотехнологічних 
галузях з метою організації міжгалузевого трансферу 
технологій та компетенцій і їх акумулювання всере-
дині корпорації, що забезпечує скорочення обсягів ре-
сурсів, потрібних на виробництво інноваційної про- 
дукції та підвищення її конкурентоспроможності. 

Формування галузевого центру інтелектуальних 
компетенцій. Останні десятиліття показали, що існує 
нагальна необхідність ширшого використання міжна-
родного досвіду та, зокрема, максимально широкого 
поширення досягнень науки, техніки, технологій, а та-
кож їх трансфер. Отримання дозволу на трансфер 
знань дозволяє оптимізувати процес передачі знань,  
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Рис. 5. Етапи досягнення лідируючих конкурентних позицій корпорацій міжнародному ринку  
за рахунок використання інтелектуального менеджменту (авторська розробка) 

обирати зручну форму з урахуванням усіх супутніх ви-
трат. На цьому етапі корпорація вирішує питання про 
перевагу отримання знань ззовні над активізацією 
своїх зусиль. Для цього існують галузеві центри інте-
лектуальних компетенцій, у віданні яких мають бути 
так питання: правова допомога підприємствам при 
здійсненні трансферу будь-яких знань; оцінка статусу 
переданих знань з точки зору державної таємниці,  
формування переліку подвійних технологій, що до- 
пускають цивільне вільне використання; формування 
технологічних та компетентнісних баз даних; прове-
дення експертиз, оцінка значимості та перспектив ви-
користання компетенцій та видача рекомендацій щодо 
їх поширення на тих чи інших підприємствах; прове-
дення економічних розрахунків щодо вибору найбільш 
ефективного способу передачі компетенцій між кон- 
кретними підприємствами. 

Формування галузевої інформаційно-інтелекту- 
альної платформи. При здійсненні процесів виявлення 
компетенцій Центр компетенцій на основі застосу-
вання ІКТ має формувати відповідну інформаційно-
інтелектуальну платформу, що містить повну інформа-
цію про існуючі досягнення різних корпорацій. Бази 
даних технологій вже давно застосовуються у світовій 
практиці. Відтак, вважаємо логічним створити анало-
гічні основи з подібним функціоналом. Водночас на 
цих платформах можна пов'язати технології з ключо-
вими інтелектуальними компетенціями, необхідними 
для їх створення та застосування. Це дасть змогу під-
вищити ефективність трансферу технологій. Логічно, 
що потенційним споживачем технологій повинні ста-
вати корпорації, які мають необхідні компетенції. Тоді 
процес впровадження інновацій буде значно ефектив-
нішим. Компетенції визначають сприйнятливість до 

нововведень, використання цієї здатності дозволяє 
швидко переймати міжнародний досвід, копіювати  
перспективні світові розробки, що бачиться вкрай  
важливим в умовах економіки 4.0. 

Компетенції, в свою чергу, не можна розглядати 
у відриві від загальної системи управління знаннями. 
Компетенції завжди пов'язані із ресурсами, об'єктами 
інтелектуальної власності та іншими знаннями. Звідси 
у системі управління знаннями компетенції складають 
одну з категорій інформаційних ресурсів. Виявлені 
знання є інформаційним ресурсом, їх можна поділити 
на три види: дані, інформація, компетенції (знання, 
здібності). 

Організація трансферу технологій, знань та ви- 
робництво висококонкурентної продукції. З метою ви-
користання результатів світового досвіду найбільш 
ефективним чином необхідно вдосконалювати полі-
тику інформаційного обміну за такими напрямами:  
1) трансфер технологій з урахуванням диверсифікації
діяльності; 2) оптимізація ресурсів через центри ком-
петенцій як галузевих інтеграторів; 3) підвищення 
ефективності через створення системи ліцензування; 
4) систематизація, контроль та управління через фор-
мування інформаційних баз даних. 

Висновки. Реалізація заходів із зазначених вище 
основних напрямів вдосконалення політики інформа-
ційного обміну у системі інтелектуального менедж- 
менту конкурентоспроможністю міжнародної корпо-
рації сприятиме потенційному скороченню витрат на 
виробництво інноваційної продукції або створенню 
інноваційних технологій на базі вже існуючих, що до-
зволяють нарощувати конкурентні переваги тим са-
мим досягаючи лідерства на міжнародному ринку. Та-
ким чином, галузевий центр компетенцій корпорацій 
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виявляється інтегрованим у світовий інформаційний 
простір, що дозволяє організувати обмін компетен- 
ціями та технологіями між ключовими гравцями між-
народних ринків. У контексті реалізації інтелектуаль-
ного менеджменту буде забезпечуватись, в кінцевому 
випадку, підвищення конкурентоспроможності між-
народної корпорацій. 
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ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ  
МІЖНАРОДНИХ ПОРІВНЯНЬ: ПРОБЛЕМИ І ЗАВДАННЯ  

ЙОГО РОЗВИТКУ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ЗМІН 

Актуальність теми дослідження. Концепція люд- 
ського капіталу, яка започаткована в 50-х роках ХХ ст., 
нині отримала загальне визнання. Під людським капі-
талом (ЛК) держави, регіону, підприємства розумі-
ється сукупність знань, навичок та досвіду людей,  
рівня їх інтелекту, культури і мотивації, економічна 
цінність яких реалізується в процесі трудової чи під- 
приємницької діяльності та проявляється в зростанні 
продуктивності праці і доходу. Важливість розвитку 
людського капіталу визначається його роллю у підви-
щенні рівня інноваційності країни. Формування і на-
громадження людського капіталу забезпечує техноло-
гічний і соціальний прогрес суспільства при умові, що 
якісні параметри ЛК постійно удосконалюються і від-
повідають вимогам більш прогресивних технологічних 
укладів, а в країні забезпечено ефективне викорис-
тання сформованого людського капіталу. Фахівці Сві-
тового Банку (СБ) вважають, що розвиваючи люд- 
ський капітал можна здолати бідність та побудувати 
більш інклюзивне суспільство. За розрахунками СБ в 
країнах ОЕСР з високими доходами частка ЛК в на- 
ціональному багатстві становить 70%, тоді як в країнах 
з нижчим рівнем розвитку ця частка є значно мен-
шою, в тому числі в Україні вона складає лише 34% 
національного багатства. Підкреслюється, що ціна 
бездіяльності у сфері людського капіталу зростає. Без 
розвитку людського капіталу країни не зможуть під- 
тримувати економічне зростання, оскільки вони не бу-
дуть мати робочої сили, спроможної зайняти високо-
кваліфіковані робочі місця майбутнього, а їх еконо-
міка не зможе ефективно конкурувати у світовій еко-
номіці [1].  

Огляд літератури та постановка проблеми. Основа 
сучасної теорії людського капіталу формувалася в  
50-60-ті роки ХХ ст. у працях Т. Шульца, Г. Беккера, 
Е. Денісона, Р. Солоу, Дж. Кендріка та багатьох інших 
зарубіжних економістів і соціологів, що широко ви- 
світлено в науково-прикладних публікаціях. До сьо- 
годнішнього дня проблематика людського капіталу за-
войовує все більшу популярність серед науковців, а 
його роль у забезпечені технологічного прогресу ви-
значається домінуючою, що підтверджується як до- 
слідженнями, так і практикою провідних країн світу.  

Серед відомих сучасних зарубіжних дослідників 
людського капіталу слід назвати американських вче-
них К. Голді та Л. Каца, які в масштабному дослід-
женні спільної еволюції системи освіти і заробітної 
плати в США у ХХ ст., викладеному у монографії  

«Гонка між освітою і технологіями» [2], зробили ви-
сновок, що ХХ століття було віком людського капіталу 
Америки, оскільки більш демократична американська 
система освіти 1900-1980-х років зробила Америку 
найбільш конкурентоспроможною і заможною нацією 
в світі. Відзначено також, що спад в системі освіти  
80-х років призвів до проблем з людським капіталом 
та поступової втрати США своїх лідерських позицій. 
Публікація привернула значну увагу до проблем освіти 
в США та сприяла удосконаленню державної політики 
у цій сфері.  

На сучасному етапі науковці різних країн до- 
сліджують проблеми формування людського капіталу 
у зв’язку з сучасними технологічними трансформа- 
ціями. Байрон Л. Девіс та Едвард Л. Кіч аналізують 
проблеми людського капіталу в контексті розвитку ін-
формаційних технологій, які пред’являють нові ви-
моги до якісних характеристик людського чинника ви-
робництва [3]. Науковці з університетів Південної Аф-
рики аналізують основні тренди розвитку ЛК у кон-
тексті потреб Четвертої промислової революції [4]. 
Інша група дослідників аналізує проблеми, які пере- 
шкоджають нагромадженню людського капіталу в кра-
їнах Перської затоки, такі як низька результативність 
навчання та невідповідність освіти потребам ринку 
праці, проблеми здоров’я населення та специфічність 
регіонального ринку праці, що обумовлюють стагна-
цію країн [5]. 

В Україні проблемам розвитку людського капі-
талу аналізуються також з позицій можливостей тех-
нологічного розвитку. Центр Разумкова підготовив  
розгорнуту аналітичну доповідь з проблем розвитку 
ЛК у контексті процесів реформування усіх сфер сус-
пільного життя [6], де відзначено, що людський капі-
тал є основним драйвером розвитку інноваційної еко-
номіки, оскільки його креативне ядро (вчені, викла-
дачі, управлінці, вчителі та інші фахівці) генерують 
інновації та формують умови інноваційної діяльності. 
Фахівці Українського інституту майбутнього обґрунту-
вали важливість розвитку ЛК, оскільки його розвиток 
сприяє підвищенню продуктивності праці і конкурен-
тоздатності. В дослідженні представлено детальний 
аналіз його параметрів ЛК в Україні у порівнянні з ін-
шими країнами світу, зроблено висновок, що ство-
рення дієвої стратегії відновлення людського капі-
талу — головна умова вже не економічного зростання, 
а виживання України [7]. У авторській монографії  
харківської дослідниці Д. Терещенко зроблено аналіз 
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проблем людського капіталу в Україні та механізмів 
його регулювання [8]. Визначено завдання державної 
політики для основних рівнів формування людського 
капіталу: взаємопов’язаної соціально-економічної та 
інноваційної політики на державному та регіональ-
ному рівнях; формування ефективної кадрової полі-
тики на корпоративному рівні; забезпечення розвитку 
людини на особистісному рівні. О. Васильєва і О. Рибка 
у своїй статті аналізують сучасні проблеми інвесту-
вання у ЛК та обґрунтовують необхідність удоскона-
лення інституційної бази для його збереження і роз-
витку [9]. А. Антохов досліджує взаємозв’язок ЛК з 
інноваційним розвитком [10], необхідність забезпе-
чення відповідності його якісних характеристик по- 
требам технологічних змін. Безліч інших публікацій 
вказують на актуальність проблеми розвитку ЛК для 
України. 

Про важливість формування і нагромадження 
людського капіталу свідчить те, що проблемами його 
розвитку опікуються відомі міжнародні організації, 
такі як Всесвітній економічний форум (ВЕФ) та Сві-
товий банк. У даному дослідженні ми висвітлимо ре-
зультати оцінки людського капіталу країн світу, яку 
здійснює Група Світового банку, та проаналізуємо  
позиції України в міжнародному рейтингу, що дає  
можливість виявити сфери відставання та визначити 
пріоритетні завдання з його розвитку. 

Результати досліджень і обговорення. Слід відзна-
чити, що вимірюванням і оцінкою людського капіталу 
на міжнародному рівні займається Всесвітній еконо- 
мічний форум, як в складі Індексу глобальної конку-
рентоспроможності, який містить низку показників, 
що характеризують людський капітал, так і шляхом 
визначення окремого Глобального індексу людського 
капіталу (ГІЛК). Останній Звіт ВЕФ про розвиток 
людського капіталу був опублікований у 2017 р., за 
яким Україна зайняла досить високу 24 позицію [11]. 
ГІЛК ВЕФ вимірюється за допомогою 46 показників, 
до яких входять показники освіти для різних вікових 
груп населення й ринку праці (рівень економічної ак-
тивності, рівень безробіття, рівень неповної зайня- 
тості), роблячи наголос на результатах навчання і пра-
цевлаштування. Отже, методика ВЕФ оцінює поточ-
ний стан людського капіталу країн, що є важливим для 
аналізу можливостей розвитку країни. Однак цей ін-
декс не пояснює, чому окремі країни з високим ін- 
дексом людського капіталу займають низькі позиції за 
показниками економічного розвитку. Так, Україна у 
2017 р. посіла 89 місце серед 135 учасників за Індексом 
глобальної конкурентоспроможності, незважаючи на 
високий рейтинг за оцінкою ЛК. Тому в даній публі-
кації ми проаналізуємо вимірювання людського капі-
талу Світовим банком, який використовує інший під-
хід до його оцінки.  

Група Світового банку в 2017 р. започаткувала  
важливий міжнародний проєкт «Людський капітал». 
Його метою було створення політичного простору, що 
забезпечував би пріоритетність інвестицій у людський 
капітал, які є ключовими для посилення економічного 
зростання в кожній країні. Світовим банком з 2018 р. 
розраховується новий Індекс людського капіталу, який 
дозволяє виміряти для країн світу обсяг ЛК, який 
може нагромадити до свого 18-річчя дитина, що наро-
дилася сьогодні, враховуючи різноманітні ризики для 
здоров’я й освіти [12]. Він спрямований на вимірю-
вання людського капіталу наступного покоління, що 

дуже важливо, оскільки саме нагромаджений люд- 
ський капітал буде визначати майбутню продуктив-
ність працівника. Індекс показує, скільки країна може  
втрачати у продуктивності праці та обсягах ВВП при 
відставанні у розвитку людського капіталу. Такий під-
хід важливий для визначення векторів соціальної по-
літики щодо людського розвитку та нагромадження 
продуктивних здібностей молодого покоління. 

Методологія визначення Індексу людського капі-
талу Світового банку (ІЛК СБ) значно відрізняється 
від методології ВЕФ, оскільки відстежує траєкторію 
життя дитини з моменту її народження і до досягнення 
дорослого віку. Індекс був запропонований у 2018 р. 
та оновлений у вересні 2020 р., де були застосовані 
нові результати міжнародного оцінювання якості 
освіти PISA та зроблено більш повну гендерну дез- 
агрегацію показників індексу. Також Звіт ІЛК 2020 р. 
містить інформацію про ІЛК 2010 р., що дає можли-
вість порівняти динаміку розвитку ЛК за 10-літній пе-
ріод. У 2018 р. Індекс людського капіталу оцінював  
156 країн, у 2020 р. — 174 країни, що охоплювало  
більше 98% населення світу [13]. 

ІЛК СБ вимірюється за трьома компонентами: 
виживаність в дитячому віці, освіта в школі (кількісна 
і якісна оцінка), стан здоров’я у дорослому віці.  

Компонент «виживаність» оцінюється з викорис-
танням показника дитячої смертності до 5-річного 
віку, тобто до того віку, коли почнеться процес фор-
мування ЛК в системі формальної освіти. Показник 
виживаності — це різниця між повною виживаністю та 
коефіцієнтом дитячої смертності. 

Компонент «освіченість, досягнута в школі» вимі-
рюється кількістю років навчання в школі до 18-річ-
ного віку (максимальна кількість може бути 14 років, 
враховуючи початок дошкільного навчання при до- 
сягненні 4-річного віку) з урахуванням якості освіти. 
Якість освіти оцінюється на основі результатів тесту-
вання за найбільшими міжнародними програмами 
оцінювання PISA, які зведені СБ у показник уніфіко-
ваних освітніх досягнень (УОД) учнів, який вимірю-
ється в балах. Коефіцієнт якості освіти для країни ви-
значається діленням показника УОД кожної країни на 
625, що характеризує просунутий рівень якості освіти. 
Показник освіченості в школі визначається як добуток 
років навчання та коефіцієнта якості освіти. 

Показник освіченості в школі визначається як 
добуток показника кількості років навчання та коефі-
цієнта якості освіти. 

Компонент «стан здоров’я» стосується дорослого 
населення і вимірюється двома показниками: 1) по-
ширеності низькорослості серед дітей віком до 5 років, 
який характеризує стан здоров’я плоду, немовляти  
і дитини та впливає на загальний стан здоров’я упро-
довж життя людини, її здатність до навчання і праці; 
2) показником виживаності дорослих, який визнача-
ється часткою 15-річних, що зможуть дожити до 60-
річного віку. Ці показники характеризують стан здо-
ров’я дитини, який вона може мати в дорослому віці. 

Розрахований шляхом агрегування усіх показни-
ків в один, ІЛК може мати значення в межах 0 — 1. 
Чим вище значення індексу, тим більші можливості 
країни в майбутньому забезпечити обсяги ВВП. Різ-
ниця між індексами у порівняні з лідерами показує, 
наскільки країна недовикористовує потенціал люд- 
ського капіталу внаслідок поганого здоров’я та недо- 
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статньої і неякісної освіти від максимально можливого 
на даний період його рівня. 

Для порівняльного аналізу ми взяли звіти Світо-
вого банку щодо оцінки людського капіталу за 2018 і 
2020 рр. [13; 14]. Обрано Україну та її найближчих су-
сідів — Польщу і Угорщину, дві найбільш розвинені 
країни Європи — Францію і Німеччину, а також Сін-
гапур, який є лідером за індексом людського капіталу 
Світового банку. Наведені в табл. 1 дані свідчать, що 

Україна за ІЛК посідала досить високі місця серед  
більшості країн світу: у 2018 р. — 50, у 2020 р. — 
53 позицію, однак ранг знизився. В той же час вона 
поступалася багатьом не лише високорозвиненим кра-
їнам світу і Європи , але й постсоціалістичним країнам 
Східної Європи: Польщі — відповідно 30 і 23 місця, 
Угорщині — 38 і 40 місця, також такі країни, як Чеська 
Республіка, Естонія, Латвія мали значно кращі оцінки.  

Таблиця 1 
Ранги та індекси України та окремих європейських країн  
за Індексом людського капіталу СБ та його компонентами* 

Країна 
Ранг ІЛК 

Вірогідність 
досягнення 
5-річного 
віку 

Очікувана 
тривалість 
навчання 
в школі, 
років 

Уніфіко-
вані ре-
зультати 

тестування, 
бали 

Тривалість 
навчання, 
скориго-
вана на ре-
зультати 
навчання 

Вижива-
ність  

дорослих 

2020 2018 2020 2018 2020 2018 2020 2018 2020 2018 2020 2018 2020 2018

Україна  53 50 0,63 0,65 0,99 0,99 12,9 13,0 478 490 9,9 10,2 0,81 0,81

Польща 23 30 0,75 0,75 1,00 1,00 13,4 13,2 530 537 11,4 11,3 0,93 0,89

Угорщина 40 38 0,68 0,70 1,00 1,00 13,0 13,0 495 516 10,3 10,7 0,88 0,87

Франція 18 22 0,76 0,76 1,00 1,00 13,8 14,0 510 506 11,3 11,3 0,93 0,93

Німеччина 25 11 0,75 0,79 1,00 1,00 13,3 13,9 517 528 11,0 11,7 0,93 0,93

Сінгапур 1 1 0,88 0,88 1,00 1,00 13,9 13,9 575 581 12,8 12,9 0,95 0,95

* Складено автором за джерелами [13; 14].

Аналіз за складовими дає змогу виявити сфери 
відставання. В усіх представлених країнах немає низь-
корослих дітей, тому цей показник не аналізувався. Лі-
дером за ІЛК був Сінгапур, який має найкращу якість 
освіти та найкращий показник виживаності дорослих. 
Україна поступається за усіма показниками всім наве-
деним країнам: не всі діти доживають до 5-річного 
віку; Україна має найнижчу фактичну тривалість нав-
чання та гірші результати тестування, що мають тен-
денцію до зниження; має найнижчу виживаність до-
рослих: в Україні 19% 15-річних не зможе дожити до 
60 років, тоді як в Угорщині — 12%, а в Сінгапурі лише 
5%. Отже, в Україні обсяг потенційного ЛК (тобто, 
можливої продуктивності дорослої людини з повно-
цінною освітою та оптимальним станом здоров’я), 
який зможе нагромадити до свого 18-річчя дитина, що 
народилася у 2020 р., складатиме лише 63% від макси-
мально можливого, що на 12 відсоткових пунктів (в. п.) 
є меншим, ніж у Польщі, та на 25% в. п. меншим від 
найкращого показника Сінгапуру. 

Негативним є те, що в Україні не спостерігається 
покращення рівня ІЛК за період між 2010 та 2020 рр., 
при цьому погіршуються оцінки за результатами тес-
тування якості навчання, що є найвагомішою складо-
вою людського капіталу в епоху економіки знань. Не 
поліпшуються показники виживаності ні дітей до 5-
річного віку, ні дорослих. Найбільше відставання Ук-
раїна має за компонентом освіченість, досягнута в 
школі, та за виживаністю дорослих, в Україні оцінка 
рівня цих показників складає 87% відносно досягнутих 
значень у Польщі.  

Стан здоров’я визначає фізіологічні підвалини 
формування людського капіталу, а його низький рі-
вень призводить до втрати ЛК ще на стадії народжу-
ваності. Недостатній рівень здоров’я жінок України 
обумовлює значну кількість мертвонароджених дітей: 
на 1000 живонароджених у 2017-2019 рр. приходилося 

майже 6 мертвонароджених дітей [15, с. 40]. Високою 
є дитяча смертність у віці до 5 років, особливо серед 
хлопчиків (див. рисунок), яка у 5 разів перевищує  
смертність у вікових діапазонах 5-9 та 10-14 років. 

Виживаність дорослих також визначається коефі-
цієнтами смертності, які в Україні збільшуються із ві-
ком (табл. 2). Наведені дані свідчать, що смертність 
чоловіків у 3 рази перевищує аналогічний показник у 
жінок. У 2020 р. спостерігається зростання коефіцієн-
тів смертності порівняно з 2017 р. у віковому діапазоні 
40-59 років як у чоловіків, так і в жінок. У чоловіків 
серед найбільш поширених причин смертності на пер-
шому місці є хвороби системи кровообігу, далі — но-
воутворення та зовнішні причини, серед яких най- 
більше — навмисні самоушкодження. У жінок серед 
причин смертності переважають новоутворення та 
хвороби системи кровообігу, які мають приблизно од-
накову вагу. 

Високий рівень смертності у працездатному віці 
свідчить про низький рівень і якість життя населення 
України, поширеність несприятливих умов праці,  
низький рівень охорони здоров’я та недостатню  
сформованість у населення культури збереження і від-
новлення здоров’я. Найбільшою мірою це стосується 
чоловічої частини населення. Чинник високої смерт-
ності обумовлює майже половину загальних втрат 
людського капіталу України відносно Польщі. Друга 
частка втрат обумовлена меншою тривалістю та низь-
кою якістю шкільної освіти, тому, за оцінкою Світо-
вого банку, скоригована тривалість навчання в Україні 
на 1,5 року менша порівняно з Польщею, та на  
2,9 року менша порівняно із Сінгапуром. 

Згідно з методикою СБ оцінювання ЛК максима-
льна тривалість освіти до досягнення 18-річного віку 
може бути 14 років. В Україні класифікація рівнів 
освіти, відповідно до Міжнародної стандартної класи-
фікації освіти МСКО, передбачає більшу тривалість:  
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Рисунок. Вікові коефіцієнти смертності дітей віком 0-4 років у 2017-2020 рр.,  
на 100 тис. осіб відповідного віку * 

* Побудовано за джерелом [16].

Таблиця 2 
Вікові коефіцієнти смертності в 2017, 2020 роках: чоловіки, жінки, на 100 тис. осіб відповідного віку* 

15‒19 20‒24 25‒29 30‒34 35‒39 40‒44 45‒49 50‒54 55‒59

Чоловіки 
2017 

72,1 128,9 208,2 334,7 515,4 727,9 978,4 1407,9 2035,5 

Чоловіки 
2020 

74,9 116,3 186,4 328,3 494,4 768,5 1037,9 1486,2 2157,9 

Жінки 
2017 

30,4 37,8 67,7 108,3 176,8 247,5 335,3 470,5 668,9 

Жінки 
2020 

32,1 33,8 60,1 114,1 165,7 260,1 376,6 515,5 753,9 

* Складено за джерелом [16].

дошкільна освіта — 4 роки, початкова освіта — 4 роки, 
перший етап середньої освіти — 5 років, другий етап 
середньої освіти — 2 (3) роки. Отже, максимальною 
тривалість освіти могла би бути 16 років, однак, за  
оцінкою СБ, у 2020 р. вона складала 12,9 року. Аналіз 
показує, що зменшення тривалості освіти обумовлено:  

по-перше, низьким рівнем охоплення дітей мо-
лодшого віку закладами дошкільної освіти (ЗДО) 
(табл. 3). Більше 40% дітей віком до 6 років не відві- 

дують дитячі садочки і не отримують дошкільної 
освіти, особливо це поширено в сільській місцевості. 

У 2020 р. не отримували дошкільної освіти  
833 тис. дітей, половина з них — у сільській місцевості. 
Враховуючи, що система домашньої дошкільної освіти 
в Україні практично не розвинена, кожна дитина, яка 
не відвідує дитячий садочок, втрачає як мінімум 3 ро-
ки навчання. Сумарні втрати по Україні складають 
близько 2,5 млн років навчання на кожне покоління 
дітей; 

Таблиця 3 
Охоплення дітей відповідного віку закладами дошкільної освіти у 2017-2020 рр. * 

2017 2018 2019 2020

Кількість дітей у закладах, тис. осіб 1 304 1 278 1 230 1 151
у міській місцевості 985 969 936 885

у сільській місцевості 319 309 294 266

Охоплення дітей ЗДО, % 59 61 63 58
у міській місцевості 68 71 73 69

у сільській місцевості 42 43 43 39

Кількість дітей, які не охоплені дошкільною  
освітою, тис. осіб 906,2 817,1 722,4 833,5

3 них в сільській місцевості 440,5 409,6 389,7 416,1

* Розраховано і складено за джерелом [17].
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по-друге, не всі учні базової та повної середньої 
школи завершують повний цикл навчання та отриму-
ють атестат про середню освіту. Про це говорять такі 
статистичні дані: у 2020 р. закінчило 9 класів 343,3 тис. 
учнів, з них 1% (3,4 тис.) не продовжили навчання вза-
галі; продовжили навчання у 10-му класі 223,7 тис. 
осіб, однак є вірогідність, що не всі закінчать середню 
школу і отримають атестат про повну середню освіту; 
в ПТНЗ поступило 52 тис. (15,1%) випускників 9-х 
класів, однак у 2020 р. серед випускників ПТНЗ на 
основі базової загальної середньої освіти 7% не отри-
мали атестат про повну загальну середньої освіту, що 
відносно усіх випускників ПТНЗ, які при вступі мали 
базову середню освіту, складає 1,1% [18]. Отже, можна 
зробити висновок, що повну середню освіту отримає 
менше 98% молоді, яка досягне 18-річного віку. Наве-
дені дані пояснюють меншу середню фактичну трива-
лість навчання дітей шкільного віку, яка, за нашими 
підрахунками, не перевищує 13 років. 

Ще більше відставання Україна має за якістю 
освіти. У 2020 р. вона мала за уніфікованими резуль-
татами тестування 478 балів, що на 52 бали нижче 
Польщі (530 балів). Про відставання в якості освіти 
свідчать оприлюднені результати PISA-2018, де Укра-
їна в загальному рейтингу 79 країн світу отримала до-
сить низькі бали та посіла такі місця [19]: з читання — 
466 балів, для порівняння з лідером, яким є Китай, що 

отримав 555 балів. За цією складовою Україна зайняла 
37 місце у вищому рейтингу та 42 позицію у нижчому 
рейтингу; з математики — 453 бали, Китай — 591 бал, 
аналогічно 41-46 позиції; з природничих наук — 469 ба-
лів, Китай — 590, аналогічно 35-42 позиції. Результати 
оцінювання показали, що 36 % українських підлітків 
не досягли базового рівня з математичної грамотності, 
близько 26% – із читацької грамотності та з природ-
ничо-наукової. У середньому в країнах ОЕСР кожен 
п’ятий учень має низький рівень компетентностей, в 
Україні – кожен четвертий [20]. 

Результати зовнішнього незалежного оцінювання 
(ЗНО) також свідчать про проблеми з якістю знань ук-
раїнських учнів (табл. 4). Аналіз табл. 4 показує, що 
найгірші результати зовнішнього незалежного оціню-
вання були з математики, у 2021 р. більше 30% учнів 
не подолали встановлений поріг, майже 33% отримали 
низькі оцінки, а високі бали мало лише 9%. Трохи 
кращі результати були за дисципліною «Українська 
мова і література», де більше 40% отримали 150 і вище 
балів. Вкрай низькими є результати за нескладною 
природничою дисципліною «Географія», де лише 6-8% 
учнів, які проходили оцінювання, отримали високі 
бали. При цьому результати оцінювання у 2021 р. з 
математики погіршилися відносно 2018 р., з україн- 
ської мови і літератури фактично залишилися на  
попередньому рівні. 

Таблиця 4 
Результати ЗНО з окремих дисциплін за 2018, 2020 і 2021 рр.* 

Навчальна  
дисципліна,  

рік 

Кількість учнів, 
що прийняти 

участь 

Не подолали 
поріг «склав/ 
не склав», % 

Отримали 
низькі бали 
100-120, % 

Отримали  
150 і більше  
балів, % 

Отримали 
високі бали 
180-200, % 

Математика

2021 244222 31,1 32,64 32,87 9,05

2020 152058 12,7 29,68 33,51 9,09

2018 106391 18,5 27,13 39,17 11,34

Українська мова і література

2021 222098 7,9 25,64 40,84 12,87

2020 274173 8,2 22,24 41,69 13,33

2018 323064 14,4 24,88 40,03 12,73

Географія

2021 113120 5,7 26,14 38,75 8,16

2020 92901 5,5 26,56 38,23 6,80

2018 74964 12,3 27,16 31,67 5,56

* Розраховано та складено за джерелом [21].

Ми взяли для аналізу не всі дисципліни, за якими 
проводиться ЗНО. Однак навіть наведені дані з трьох 
предметів говорять про проблеми з якістю навчання в 
українських школах, які негативно позначаються на 
формуванні здатності до подальшого професійного  
навчання та параметрах людського капіталу. Саме 
раннє дошкільне та шкільне навчання створюють  
фундамент для подальшої освіти, інтелектуального  
і креативного розвитку людини, що формує якісні па-
раметри людського капіталу країни. Упущення на 
цьому етапі блокує можливості подальшого його роз-
витку і нагромадження. 

Для України вкрай важливо забезпечити підви-
щення рівня і якості шкільної освіти та забезпечити 
високий рівень опанування базових знань та уміння їх 
практичного застосування. Саме це створює основу 
для якісної вищої освіти, розвитку науки і появи но-
вих ідей та розробок, які втілюються в інновації, що 

забезпечує технологічний розвиток економіки, якого 
гостро потребує Україна. В умовах становлення Ін- 
дустрії 4.0 формуються якісно нові вимоги до розвитку 
освіти. ЄС поставив завдання модернізації системи 
освіти і формування людського капіталу з відповід-
ними якісними рисами та компетенціями для від- 
родження промисловості й забезпечення інноваційної 
спроможності економіки. У документі «Переосмис-
лення освіти: інвестиції у професійні навички задля 
кращих соціально-економічних результатів» викла-
дено завдання розбудови навичок для ХХІ ст.: здат- 
ності вчитися, критично мислити, математичних, при-
родничих компетентностей, підприємливості, ІКТ-
компетентності, спілкування сучасними іноземними 
мовами, професійних навичок [22, с. 170]. Важливим 
є також розвиток креативного та інноваційного. Усі ці 
вимоги мають пріоритетне значення і для України. 
Формуватися вони мають у системі загальної, профе- 
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сійно-технічної та вищої освіти, що потребує суттєвої 
модернізації освіти. Її процес в Україні розпочався, 
однак здійснюється повільними темпами, тому необ-
хідно актуалізувати завдання модернізації та приско-
рити цей процес. 

Висновки та напрями подальшого дослідження. 
Проведений аналіз показав, що в Україні існують  
значні проблеми у формуванні людського капіталу. 
Незважаючи на те, що в міжнародних оцінках Україна 
займає досить високі позиції за індексами людського 
капіталу, вона поступається за цим показником біль-
шості країн ЄС. Найбільші проблеми спостерігаються 
у сфері здоров’я та освіти, що призводить до втрати 
ЛК. Низька якість шкільної освіти не забезпечує мож-
ливостей формування тих продуктивних здібностей 
майбутніх працівників, які необхідні в епоху четвертої 
промислової революції. Висока смертність у праце- 
здатному віці, особливо чоловіків, призводить до пря-
мої втрати сформованого людського капіталу на час-
тини ВВП, який міг би бути створений при його збе-
режені та ефективному використанні. Саме тому Ін-
декс людського капіталу України, за оцінкою СБ, 
складає 84% від його значення у Польщі.  

Процеси формування та використання людського 
капіталу України є вкрай важливими для забезпечення 
технологічної модернізації економіки. Наявність знач-
них проблем у забезпеченні людського розвитку та  
формуванні продуктивних здібностей населення, від-
повідних п’ятому і шостому технологічним укладам, 
свідчить про відсутність цілеспрямованої політики на-
громадження головного капіталу сучасної епохи, що 
базується на знаннях. Тому в Україні важливо розро-
бити й реалізувати стратегію формування, розвитку та 
збереження людського капіталу на довгострокову пер-
спективу. 

Проблеми формування, розвитку і використання 
людського капіталу в Україні має багато аспектів, тому 
їх більш глибокий аналіз та порівняльна оцінка від- 
носно інших країн, а також в регіональній площині та 
забезпеченні процесів неоіндустріалізації, є досить ак-
туальним завданням, яке стоїть планах подальшої на-
укової роботи автора. 
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ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК МІЖ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИМИ 
ТРАНСФОРМАЦІЯМИ ТА ФОРМУВАННЯМ НОВОЇ ЯКОСТІ ЖИТТЯ 

Вступ. Нова реальність, вимагає від країн світу 
розвитку в унісон з іншими державами, формування 
глобальної державної політики управління природ-
ними та соціальними ресурсами, орієнтації на вико-
ристання сучасних технологій, дотримання принципів 
сталого розвитку. Під впливом глобалізації трансфор-
маційних змін зазнають існуючі форми соціальної ор-
ганізації, їм на зміну приходить глобальне інформа-
ційне суспільство, глобальне масове суспільство, сус-
пільство мережевих структур [1]. В цих умовах суттєво 
змінюється роль та функції держави, з’являються нові 
тенденції соціоекономічного розвитку, відбувається 
формування нової якості життя.  

Соціоекономічні перетворення під впливом гло-
балізаційних чинників є предметом досліджень в бага-
тьох роботах, присвячених проблемам трудової мігра-
ції, зростанню бідності населення, людського роз- 
витку, оцінки рівня та якості життя, збільшення ризи-
ків в соціально-трудовій сфері [2-5]. Зокрема, цифро-
візація світу, яка одночасно зі створенням можливос-
тей економії робочої сили, зростанням потужності ви-
робництв, підвищенням продуктивності праці, супро-
воджується зростанням рівня безробіття, зниженням 
соціальної захищеності працюючих, виникненням но-
вих ризиків на ринку праці, досліджується вченими 
всіх країн в контексті національних викликів та глоба-
льних інтеграційних процесів [6-9].  

Питання дослідження рівня та якості життя насе-
лення в системі сталого розвитку та методологічні під-
ходи забезпечення гідного рівня життя представлено в 
роботах О. Новікової, В. Антонюк, [10, с. 206-298], 
Л. Шамілевої [11], Л. Черенько [12]. 

Взаємозв'язок між соціально-економічними транс-
формаціями та формуванням базових умов життє- 
діяльності та життєзабезпечення залишається мало- 
дослідженим питанням у сучасних роботах науковців, 
зокрема, в системі формування нової якості життя. З 
огляду значущості цього напряму для забезпечення со- 
ціоекономічного розвитку України було здійснено ви-
бір теми та мети дослідження.  

Мета статті — визначення взаємозв'язку між со-
ціально-економічними трансформаціями та форму-
ванням нової якості життя. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Соціо- 
економічні перетворення в суспільстві обумовлені не-
однозначним впливом як глобальних процесів, так  
і трансформацій на національному рівні. Трансформа-
ція у різних сферах суспільного життя в роботі розгля-
дається як особливі зміни, які характеризуються стрім-
кістю розгортання й поширення, та визначають якісні 
зміни характеру процесів чи явищ, а соціоекономічні 
перетворення — як результат відповідних трансформа-
ційних процесів. 

До зовнішніх чинників, які обумовлюють якісні 
зміни в соціальній сфері, належать: фінансово-еконо-
мічні кризи, євроінтеграційні процеси, світові процеси 
цифровізації, перерозподіл міжнародних ринків ре- 
сурсів, соціально-економічні наслідки пандемії 
COVID-19, зовнішня військова агресія. Внутрішні 
чинники соціальних трансформацій включають соці- 
ально-економічну нестабільність національної еконо-
міки, економічну стагнацію, цифровізацію економіки 
та суспільства, збройний конфлікт, структурні зру-
шення в економіці, системну кризу, соціально-полі- 
тичну нестабільність, звуження можливостей для від- 
творення соціально-економічних процесів, незавер-
шеність багатьох соціальних реформ, високий рівень 
соціальної незахищеності населення. Зовнішні та внут-
рішні чинники формують середовище соціоекономіч-
них перетворень і мають різноспрямовані вектори 
впливу на забезпечення стабільних та збалансованих 
умов життєдіяльності. В свою чергу, безпосередньо 
умови життєдіяльності та життєзабезпечення форму-
ють сучасну нову якість життя. В контексті форму-
вання нової якості життя послідовність причинно-на-
слідкових зв’язків поміж зовнішніми умовами, соці- 
ально-економічними перетвореннями, умовами жит-
тєдіяльності та якістю життя представлено на рис. 1. 

Основні соціоекономічні перетворення, які під 
впливом деструктивних чинників гальмують можливо- 
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сті забезпечення гідних умов життєдіяльності та ста-
новлення нової якості життя, пов'язані з такими про-
цесами: 

1) розбалансованість демографічних відтворю-
вальних процесів, що спричиняє депопуляцію, поста-
ріння населення; 

2) трансформація зайнятості супроводжується
посиленням асиметрії зайнятості (за віком, освітньо-
професійним та кваліфікаційним рівнем, формується  
міжпоколінський розрив за компетенціями та рівнями 
зайнятості); 

 
 
 

Рис 1. Причинно-наслідкові зв’язки чинників та умов формування нової якості життя 

3) економічне виснаження населення обумовлю-
ється як недостатністю доходів, так і можливостями 
втрати роботи як основного джерела матеріального до-
статку населення; 

4) поглиблення соціальної нерівності за біль-
шістю векторів соціально-економічного розподілу; 

5) нерівномірність розподілу населення за рів-
нями доступності до основних ресурсів життєзабезпе-
чення, диференціація населення за рівнем доходів;  

6) зміна структури доходів, зростання ролі соціа-
льних трансфертів; 

7) зміна споживчих характеристик та настроїв,
максимізація поточного споживання; 

8) суттєве зменшення витрат на формування та
розвиток людського капіталу, падіння інвестиційної 
складової в структурі витрат; 

9) розбалансованість умов формування безпеч-
ного середовища та ресурсів життєзабезпечення для 
нинішнього і майбутнього благополуччя населення, як 
наслідок, звуження умов та можливостей людського  
розвитку, становлення людського капіталу (рис. 2). 

Рис. 2. Основні складові соціоекономічних перетворень 

Наявні асиметрії в системі соціально-трудових  
відносин обумовлюють соціальну нерівність, створю-
ють умови для регресивної соціальної мобільності, 
втрати соціальної складової в ресурсах життєзабезпе- 
чення. Як деструктивний наслідок, поширюються 
процеси соціальної ізоляції та соціального виклю- 
чення, зростає вірогідність втрати соціального капі-
талу, обмеження громадянських свобод. 

Базові умови життєдіяльності населення в забез-
печенні нової якості життя повинні бути зорієнтовані 
на забезпечення збалансованості демографічних від- 
творювальних процесів, попередження негативних  
тенденцій у сфері зайнятості, в системі соціально-тру-
дових відносин (СТВ) (рис. 3). 

Зміна споживчих уподобань, максимізація поточного споживання 

Розбалансованість ресурсів життєзабезпечення нинішнього і майбутнього благополуччя 

Поширення процесів соціальної ізоляції та соціального виключення, втрата соціальних зв’язків та 
громадянських свобод   
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Поглиблення демографічної кризи 

Трансформація зайнятості та соціально-трудових відносин

Економічне виснаження населення, зростання бідності

Нерівномірність розподілу населення за доступністю до ресурсів життєзабезпечення 

Зміна структури доходів, зростання ролі соціальних трансфертів 

Недостатність ресурсів для формування безпечного середовища 

Регресивна соціальна мобільність 

Поглиблення соціальної нерівності за основними векторами соціально-економічного розвитку 

Зменшення витрат на розвиток та формування людського капіталу 

Падіння інвестиційної складової в структурі витрат населення

Втрата соціальної складової в ресурсах життєзабезпечення 

Зовнішні та внутрішні 
чинники соціально-еко-
номічних трансформацій

Соціоекономічні 
перетворення 

Базові умови життє-
діяльності та життє-
забезпечення

Нова якість життя 
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Рис. 3. Основні базові умови життєдіяльності та життєзабезпечення 

Формування раціонального споживчого попиту, 
збалансованість ресурсів життєзабезпечення обумов-
люють можливість забезпечення ресурсів для ниніш-
нього і майбутнього благополуччя. Нерівномірність 
доступності, а іноді практично повна недоступність 
ресурсів (доходи, умови споживання, освітні, медичні, 
рекреаційні та інші послуги) супроводжується форму-
ванням особливостей мотивації установок в контексті 
забезпечення якості життя. Перш за все — це поблаж-
ливе ставлення до тіньових схем зайнятості, можливо-
сті одержання нетрудових чи нелегальних доходів, збе-
реження і посилення патерналістських настроїв, фор-
мування моделей споживацтва, невизначеність цін- 
ності життя тощо. Відсутність позитивних тенденцій у 
моделях споживання, обмежені фінансові активи зву-
жують інвестиційні можливості населення.  

Особливе місце в структурі базових умов життє-
діяльності та життєзабезпечення посідає доступність 
послуг соціальної сфери (вартісна, транспортна, ін-
фраструктурна, інформаційна тощо). Рівна доступ-
ність населення до ресурсів життєдіяльності (доходи, 
умови проживання, природні ресурси) супроводжу-
ється формуванням оптимальних можливостей для 
людського розвитку, створення умов для розвитку ін-
вестиційного потенціалу населення.   

Виходячи з наведеної логічної схеми взаємозв'яз-
ків (див. рис. 1), якість життя розглядається нами як 
об'єктивні наслідки впливу сукупності умов життєза-
безпечення та життєдіяльності, що визначають фі- 
зичне, економічне, розумове та соціальне благопо-
луччя людини.  

На підґрунті сполучення об'єктивних факторів та 
суб'єктивного сприйняття людиною свого благопо- 
луччя, рівня задоволеності життям визначається якість 
життя. В такому контексті «концепція якості життя» 
включає всі взаємозв'язки людини з оточуючим сере-
довищем, які характеризують ступінь задоволеності 
потреб та ступінь відповідності «реальних можливос-
тей очікуваним» [12, с. 23]. 

Відповідно до наведеної «концепції якості життя» 
основні структурні елементи нової якості життя за 
умов соціоекономічних перетворень включають такі 
складові: 

 збалансованість демографічних відтворюваль-
них процесів; 

 рівну доступність населення до ресурсів життє-
забезпечення; 

 збалансований споживчий попит;
 реалізацію можливостей зайнятості відповідно

до освітньо-професійного рівня; 
 забезпечення можливостей кар'єрного зрос-

тання та людського розвитку; 
 достатність доходу для забезпечення нормаль-

ного (раціонального) рівня споживання; 
 рівну доступність до освітніх, медичних та ре-

креаційних послуг для населення; 
 безпечні умови життєдіяльності та проживання;
 забезпеченість житлом та гідними умовами про-

живання; 
 рівні можливості для здорового способу життя,

інтелектуального, духовного та культурного розвитку; 
 відсутність дискримінації, соціального виклю-

чення та ізоляції; 
 розширення соціальних зв'язків, формування та

зміцнення соціального капіталу; 
 забезпечення збалансованості ресурсів для ни-

нішнього і майбутнього благополуччя, формування ін-
вестиційного потенціалу для розвитку людського капі-
талу; 

 забезпечення основних вимог соціальної без-
пеки та безпеки умов проживання; 

 рівень задоволеності життям, ступінь задово-
лення потреб та ступінь відповідності реальних мож-
ливостей очікуваним; 

 забезпечення реалізації основних прав, гарантій
і свобод людини: права на безпеку, безпечне існування 
та розвиток, усунення причин формування загроз 
життю та здоров’ю (рис. 4). 

Забезпечення доступності (вартісної, інфраструктурної, транспортної та інформаційної) до соціальних 
послуг та основних сфер життєзабезпечення (освіта, охорона здоров’я, рекреація) 

Формування сучасних раціональних моделей споживання
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Збалансованість демографічних відтворювальних процесів

Забезпечення доступності до ресурсів життєзабезпечення (доходи, умови проживання), зростання  
купівельної спроможності 

Збалансованість ресурсів для забезпечення нинішнього та майбутнього благополуччя 

Формування мотиваційних установок в контексті забезпечення нової якості життя 

Зміна пріоритетності джерел формування доходів

Забезпечення якості трудового життя, упередження негативних тенденцій зайнятості та в системі соці-
ально-трудових відносин  

Зменшення диференціації населення за доходами

Формування оптимальних можливостей для людського розвитку, створення умов для розвитку інвести-
ційного потенціалу 
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Рис. 4. Основні складові формування нової якості життя 

Наведена структурна схема причинно-наслідко-
вих зв'язків формування нової якості життя досить 
умовна, адже основні базові умови життєдіяльності та 
життєзабезпечення одночасно можна розглядати як 
складові безпосередньо якості життя. 

Висновки. Зовнішні та внутрішні чинники соці- 
ально-економічних трансформацій обумовлюють ви-
никнення соціоекономічних перетворень, які вплива-
ють на зміну умов життєзабезпечення та життєдіяль-
ності населення. Якість життя визначається суб'єк- 
тивним сприйняттям людиною умов життєзабезпе- 
чення та життєдіяльності та дією об'єктивних факто- 
рів. Вплив деструктивних чинників стримує можливо-
сті забезпечення гідних умов життєдіяльності та ста-
новлення нової якості життя. Формування нової  
якості життя має бути зорієнтованим на забезпечення 
гармонізації демографічних відтворювальних процесів, 
попередження негативних тенденцій у сфері зайнято-
сті, в системі соціально-трудових відносин, досяг-
нення раціонального споживчого попиту, збалансова-
ності ресурсів життєзабезпечення та рівної доступно-
сті до ресурсів життєдіяльності. 

Формування нової якості життя є результатом 
причинно-наслідкового процесу соціоекономічних пе- 
ретворень. В умовах глобальної нестабільності, при- 
скорення соціоекономічної динаміки актуалізується 
проблема невизначеності наслідків для соціально-еко-
номічного середовища та становлення нової якості 
життя. Виникає потреба в діагностиці такого середо-
вища — здійсненні аналізу та оцінки його основних 
параметрів за кожним етапом соціального процесу, 
розкритті характеру взаємозв'язків між ними, визна-
ченні відповідних причинно-наслідкових зв'язків.  
Розкриттю цих питань будуть присвячені подальші до-
слідження.  
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ЗМІСТ ПРОФІЛЮ ПІДПРИЄМЦЯ ТА ОБҐРУНТУВАННЯ  
МЕТОДИКИ КОМПАРАТИВНОГО АНАЛІЗУ 

Постановка проблеми. Соціально-економічне ста-
новище країни, а також загальний рівень її розвитку 
та місце у системі міжнародного поділу праці багато в 
чому визначаються змістом і характером підприєм- 
ницької діяльності цієї країни, рівнем компетентності 
її підприємців. У науковому розумінні компетентність 
підприємців ідентифікується поняттям «профіль під- 
приємця». Сукупність таких якостей підприємців (і 
управлінців підприємницької сфери) в узагальненому 
вираженні прийнято визначати поняттям «рівень роз-
витку національного менеджменту». 

Сукупність явищ і процесів, котрі відобража-
ються категорією «профіль підприємця», є похідними 
від явищ і процесів, що відображаються в категорії 
«корпоративна культура»: зміст, характер і рівень ком-
петентності підприємця визначаються змістом і пара-
метрами панівної моделі корпоративної культури да-
ної країни. А сама «корпоративна культура»: зміст да-
ного поняття детермінується змістом поняття «на- 
ціональна ділова культура». 

В історії науки такий теоретико-методологічний  
і прикладний консалтинговий підхід найбільш плідно 
втілений у розробках засновників економічної компа-
ративістики — провідних вчених-практиків Г. Хоф- 
стеде [1; 2] та Ф. Тромпенаарса [3; 4]. Разом з тим, при 
цьому постає комплексна загальнотеоретична та при-
кладна проблема господарської бізнес-діяльності: не-
обхідність обґрунтування системного науково-прак- 
тичного знання щодо категорії «профіль підприємця». 
Вона є актуальною як для західного (англосаксон- 
ського), так і східного (японського) менеджменту та 
висуває важливу сучасну проблему компаративного — 
порівняльного аналізу профілів підприємців різних  
культур (різних країн). 

Рівень розробки проблеми у сучасній науці. При- 
кладні аспекти розробки проблеми профілю підпри- 
ємця, як і цілий ряд її теоретичних аспектів, ще тільки 
очікують на свої системні дослідження. Загально- 
теоретичними передумовами її дослідження виступає 
теорія соціального капіталу, основоположниками якої 
є Л. Ханіфан [5] та П. Бурдьє [6]. У сучасній науці є 
відсутнім загальноприйняте визначення категорії 
«профіль підприємця». Д. Кембел на рубежі 80-90-х 
років в її основу заклав поняття «компетентність фа-
хівця» [7]. Дещо пізніше Д. Бертрам, І. Робертсон і  
М. Келлінен аргументували необхідність при характе-
ристиці профілю підприємців урахування також їх по- 

тенційних можливостей у здійсненні бізнесу, необхід-
ність відображення умов діяльності управлінців-під- 
приємців, а також відповідних результатів [8]. У поль-
ській та українській економічній науці, наприклад, як 
і в англомовних дослідженнях, розробки цих аспектів 
також не відрізняються системністю та є скоріше ви-
нятками [9-16]. 

Метою статті є чітка ідентифікація категорії «про-
філь підприємця» та розкриття її змісту з подальшим 
обґрунтуванням методики проведення компаратив-
ного аналізу профілів підприємців різних країн і різ-
них ділових культур. 

Інформаційно-аналітичну основу статті складає 
зібраний особисто авторами матеріал щодо виконання 
державної науково-дослідної роботи «Національні ді-
лові культури Польщі та України: удосконалення на- 
уково-практичних основ співпраці на європейських  
і світових ринках» (номер реєстрації 0120U103807). 

Виклад основного матеріалу. Комплексні науково-
практичні дослідження проблем профілю підприємця 
та економічної компаративістики загалом дають під- 
стави висунути таке розуміння вихідної категорії. 

Профіль підприємця це — система професійних 
(загально-підприємницьких), вузькоспеціальних, за- 
гальнокультурних, психологічних і фізичних компе- 
тенцій (якостей, властивостей, вимог), ідентифікована 
у відповідних характеристиках та їхніх узагальнюючих 
оцінках, якими має володіти керівник певного ієрар-
хічного рівня організації (підприємства) для адекват-
ного виконання нормативно визначених посадових 
обов'язків. 

У контексті обґрунтування уніфікованого інстру-
ментарію оцінювання компетентностей підприємців 
слід ураховувати низку методичних аспектів розуміння 
змісту поняття «профіль підприємця» (та практичного 
призначення такого інструментарію для вирішення 
похідних завдань щодо розробки професійних стан- 
дартів підготовки фахівців, методичного забезпечення 
діяльності HR-служб тощо). Характеристики профілю 
підприємця повинні мати як якісні (описові) оцінки, 
так і кількісні оцінювання (вимірювання). 

«Профіль підприємця» і як сукупність відповід-
них явищ і параметрів їх оцінювання, і як саме по-
няття відображає такі характеристики підприємниць-
кої діяльності (і характеристики людини, яка займа-
ється такою діяльністю). 
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1. «Профіль підприємця» ідентифікує якість під-
приємницьких здібностей людини, а якість — явище 
відносне (співвідносне); тобто — якість підприємця не 
має і не може мати абсолютного вираження. 

2. Опорним поняттям (характеристикою) «про-
філю підприємця» є поняття «компетентність підпри-
ємця». Це — сукупність знань, навичок та умінь, здіб-
ностей, мотиваційних установок і поведінкових норм, 
які ідентифікують вимоги щодо якості професійної  
діяльності підприємця. 

3. «Профіль підприємця» розкриває систему
структурованих компетенцій (а не якийсь випадковий 
і довільний їх набір), зміст якої детермінується під- 
приємницькими якостями людини. 

4. У «профілі підприємця» відповідні компетенції
мають бути чітко ідентифіковані та нормативно за- 
кріплені у відповідних загальнодержавних та/або кор-
поративних актах (положеннях), що спрямовано на за-
побігання їх суб'єктивного (довільного) розуміння та 
застосування. 

5. Сукупність виділених у категоріальному визна-
ченні дефініції «профіль підприємця» параметрів 
(компетенцій, характеристик, критеріїв, процедур оці-
нювання та оцінок) мають охоплювати всі сфери та 
галузі підприємницької діяльності відповідно до рівня 
розвитку продуктивних сил та суспільних відносин  
кожної даної країни. 

Уніфікованість «профілю підприємця» (отже — 
прийнятність для порівняльного компаративного ана-
лізу) має забезпечуватись характеристиками компе- 
тенцій підприємця. Таким вимогам дані характерис-
тики можуть задовольняти лише за умови, якщо: в них 
розкривається система виділених компетенцій підпри-
ємця; вони приймаються науковим і підприємниць-
ким співтовариством: дослідниками та практиками у 
даній сфері; вони закріплені у положеннях та вико- 
ристовуються у діяльності відповідних інституцій (ана-
літичних центрів, органів стандартизації тощо). 

Авторами для обґрунтування методики порів- 
няльного аналізу профілів підприємців різних країн 
пропонуються наступні десять характеристик: «Ди- 
станція влади», «Індивідуалізм», «Мужність», «Уник-
нення невизначеності», «Довгострокова орієнтація», 
«Індульгенція», «Схильність до підприємництва», 

«Обов'язковість у бізнесі», «Планування на підприєм-
стві», «Стандартизованість бізнес-діяльності». 

Їхню основу: перші шість характеристик, за 
своєю суттю, але — ніяк не в «чистому» безпосеред-
ньому вигляді, є параметрами-вимірювачами націо- 
нальних ділових культур, котрі використовуються в су-
часній економічній компаративістиці (у найбільш си-
стемному вигляді — аналітичним дослідно-консалтин-
говим центом Hofstede Insights [17]). Це забезпечує су-
місність пропонованого підходу із сучасними не лише 
дослідницькими розробками, а й із практичною діяль-
ністю найавторитетніших консалтингових міжнарод-
них інституцій. 

Однак при цьому виникає складна комплексна 
пізнавально-методична проблема щодо виокремлення 
у пропонованих характеристиках аспектів саме прак-
тичної бізнес-діяльності: якостей і властивостей лю-
дини — її підприємницької поведінки (а не лише за- 
гальноекономічних та інституційних аспектів). Тобто, 
постає питання про перехід від макроекономічного до 
мікроекономічного рівня аналізу; ще у більш кон- 
кретному визначенні — до аналізу поведінкової еконо-
міки підприємця. Інші пропоновані чотири характе- 
ристики («Схильність до підприємництва», «Обов'яз-
ковість у бізнесі», «Планування на підприємстві», 
«Стандартизованість бізнес-діяльності») покликані 
поглибити аналіз й оцінювання реальної професійної 
діяльності та потенційних можливостей підприємця-
власника (співвласника) та управлінця-підприємця як 
особу найманої праці. 

З метою забезпечення конкретності аналізу та 
оцінювання компетенцій підприємця та уникнення 
неоднозначності щодо розуміння та використання 
«профілю підприємця» у питаннях організації та ре- 
гламентації підприємництва слід чітко ідентифікувати 
зміст пропонованих характеристик (табл. 1). Комп- 
лексні науково-практичні дослідження даних питань у 
контексті реалізації польсько-українського проєкту за 
НДР «Національні ділові культури Польщі та України: 
удосконалення науково-практичних основ співпраці 
на європейських і світових ринках» показують: пропо-
нований інтеграл може бути застосовано для порів- 
няльного аналізу профілів будь-яких країн.  

Таблиця 1 
Ідентифікація характеристик 

щодо аналізу та оцінювання компетенцій профіля підприємця 
Характеристики  
компетенцій 

Зміст
характеристик 

1 2
Дистанція влади Наявність переважно простих чи складних ієрархічних систем управління підприємств та 

міра (ступінь) віддаленості підприємців-управлінців середніх і нижчих рівнів від прийняття 
реальних бізнес-рішень (а також сприйняття управлінцями цих рівнів правомірності подіб-
них практик) 

Індивідуалізм Превалювання використання переважно індивідуалістського чи переважно колекти-
вістського підходів, що зумовлює використання переважно автократичних чи демократичних 
практик при обґрунтуванні та реалізації бізнес-рішень 

Мужність Націленість на досягнення результату та успішності кар'єри; превалювання мужніх 
начал зумовлює однозначність оцінок, і як правило — ігнорування інтересів партнерів, що 
об’єктивно призводить до проявів конфліктності 

Уникнення  
невизначеності 

Толерантність до ризику: ступінь комфортності діяльності в умовах невизначеності та неста-
більності; високий рівень уникнення невизначеності тягне за собою неадекватність дій, на 
відміну від збереження підприємцями самовладання та адекватності при низькому уникненні 
невизначеності 

Довгострокова  
орієнтація 

Схильність підприємців щодо досягнення бізнес-інтересу у межах коротко-, середньо- чи 
довгострокової перспективи, що визначає наявність конкурентних переваг у сферах з відпо-
відними періодами обороту капіталу 
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Закінчення табл. 1 
1 2

Індульгенція Врахування, поряд з досягненням бізнес-інтересів як сутнісної ознаки, також і соці-
альних стандартів і норм; наявність внутрішніх установок щодо «пошуку» (і зна-
ходження) «балансу» особистих (приватних) інтересів та суспільних інтересів 

Схильність  
до підприємництва 

Внутрішня схильність громадян тієї чи іншої країни до підприємництва (а також розуміння 
престижності його ведення в окремих сферах); стимулювання державою зайняття бізнесом; 
усвідомлення суспільством значимості підприємництва для соціального розвитку країни 

Обов'язковість  
в бізнесі 

Повнота, ретельність та своєчасність здійснення підприємницької діяльності; міра самовід-
дачі під час виконання посадових обов'язків підприємцем-управлінцем; ступінь та своєчас-
ність виконання підприємствами умов контрактів та замовлень 

Планування  
на підприємстві 

Підхід до планування діяльності підприємства: (системне планування всіх аспектів та стадій 
бізнес-діяльності; планування загальних показників; планування за укрупненими напрямами 
діяльності) та відношення до можливих коректив у прийняті плани 

Стандартизованість  
бізнес-діяльності 

Міра використання та культивування переважно уніфікованих чи переважно нешаблонних 
підходів у бізнес-діяльності (із застосуванням відповідних стандартних чи нешаблонних кон-
кретних методик і практик)

Призначення виокремлених десяти характерис-
тик компетенцій профіля підприємця полягає в забез-
печенні якісного аналізу: розкритті його змісту, визна-
ченні сутнісних ознак й усвідомленні в контексті ком-
паративних досліджень логіки та механізмів переходу 
від національних ділових культур до корпоративних 
культур тих чи інших країн, а потім — до профілів їх 
підприємців. 

Системні науково-практичні дослідження про-
блематики профіля підприємця передбачають також 
проведення відповідного кількісного аналізу. З цією 
метою було розроблено методику оцінювання націо-
нальних ділових культур, у межах якої є цілком мож-
ливими (більш того, — доцільними) і дослідження пи-
тань профіля підприємця: «Інструментарій приклад-
них емпіричних досліджень національних ділових  
культур» [18]. Дана методика становить інформаційно-
аналітичну базу обґрунтування «Профілю підприємця» 
та включає три анкети. В анкеті 1 (Тест-аналіз «Оцінка 
національних ділових культур та організаційних («кор-
поративних») підприємства») представлено питання 

загальноекономічного та інституційного характеру 
(всього їх 18 із пропозицією респондентам доповнити 
запропоновані характеристики підприємництва сво-
їми власними). 

В анкеті 2 (Опитування-анкетування «Аналіз та 
оцінювання національних ділових культур та організа-
ційних (корпоративних) культур підприємств») рес- 
пондентам-підприємцям було запропоновано кон- 
кретні практичні питання (всього їх 21) щодо обґрун-
тування та здійснення бізнес-практик (а також щодо 
оцінювання самими підприємцями ставлення до пов-
ноти здійснення даних бізнес-практик у країнах) з 
трьома варіантами відповідей за кожним питанням (за 
загальноприйнятою в науці моделлю «найвища оцін-
ка» — «середня оцінка» — «найменша оцінка»). 

Виходячи із змісту та функціонального призна-
чення «Профілю підприємця» більш цінними у цьому 
відношенні є відповіді на питання анкети 2 (їх наве-
дено в табл. 2); однак, анкети 1 і 2 необхідно викорис-
товувати в комплексі. 

Таблиця 2 
Перелік питань анкети 

прикладного аналізу та оцінювання профілю підприємця 
№ 
з/п 

Питання анкети 

1 2

1 Для Вашої країни найбільш характерним є індивідуалістський чи колективістський підхід у бізнесі

2 Яка дистанція влади (віддаленість від влади управлінців середнього та нижчого рівнів) є найбільш харак-
терною для Вашої країни 

3 Для бізнесу Вашої країни найбільш характерним є стандартизований або нестандартний підхід 

4 Який тип ділової культури є найбільш характерним для Вашої країни за параметром уникнення невизна-
ченості (тобто тоді, коли комфортніше за однозначних і чітко визначених умов) 

5 Який підхід є найбільш характерним для Вашої країни з погляду компромісів і взаємних поступок у бізнесі

6 Який тип ділової культури є найбільш характерним для Вашої країни з погляду довготривалої чи коротко-
строкової орієнтації 

7 Який підхід є найбільш характерним для Вашої країни при плануванні на рівні організації (підприємства)

8 Який тип ділової культури є найбільш характерним для Вашої країни з погляду дотримання умов контрактів

9 Яка модель є найбільш характерною для Вашої країни з погляду ступеня виконання посадових 
обов'язків управлінцями 

10 Яка модель є найбільш характерною для Вашої країни з погляду лояльності до підприємства («відданості» 
підприємству) 

11 Який тип ділової культури є найбільш характерним для Вашої країни з погляду толерантності до ризику

12 Яку роль у діловій культурі Вашої країни відіграють соціальні, морально-етичні та природоохоронні чин-
ники 

13 Яку роль у діловій культурі Вашої країни відіграють релігійні цінності та канони 

14 Чи вважається нормальним для Вашої країни використання некомерційної інформації в бізнесі (про 
особистісні особливості, родину тощо) 

15 Яка модель є найбільш характерною для Вашої країни з погляду поширення аскрипції (сімейності, клано-
вості) у бізнесі 
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Закінчення табл. 2 
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16 Якою мірою для ділової культури Вашої країни є характерними упередження (стереотипи та табу) до пред-
ставників інших культур 

17 Яка модель комунікаційної політики є найбільш характерною для Вашої країни з погляду проявів у зов-
нішній емоційності 

18 Яку роль у бізнесі Вашої країни відіграють «протокольність» і діловий етикет

19 Наскільки для Вашої країни є характерною непрозорість регулювання бізнесу (корупційність, нестабіль-
ність, «зарегульованість») 

20 Наскільки для Вашої країни є характерними переваги в зайнятті певними видами бізнесу (торгівлею, фі-
нансами, операціями з нерухомістю та ін.) 

21 Наскільки у Вашій країні існують значні відмінності її ділової культури за етнічними ознаками 

Далі за розробленою автором методикою аналізу 
оцінки-показники за всіма відповідями доцільно згру-
пувати із зазначенням у відсотковому відношенні рес-
пондентів, які обрали даний варіант щодо кожного з 
21 питань. Для наочності такий методичний прийом у 
подальших опрацюваннях зібраного інформаційного 
матеріалу є доцільним представляти графічно у вигляді 
гістограм. 

При цьому, є цілком природнім: аналіз відповідей 
респондентів-підприємців розглянутих країн за анке-
тою 2 має вибудовуватися на основі попередньої об-
робки відповідей підприємців за анкетою 1 (з визна-
ченням достатнього обсягу вибірки з метою забезпе-
чення репрезентативності компаративного аналізу). 

Наступний етап методики обґрунтування компа-
ративного аналізу профілів підприємця тих чи інших 
країн є описом кожної із зазначених десяти характе-
ристик компетенцій (для наочності це також доцільно 
відображати в табличній формі). 

Висновки із представленого матеріалу. За підсум-
ками дослідження сукупності питань компаративного 
аналізу профілів підприємців розглянутих країн ба-
жано вказати кілька головних узагальнених логічно 
взаємопов'язаних висновків (із зазначенням «слабких» 
і «сильних» складових за профілем підприємця кожної 
країни). 

Реалізація практичної функції економічної науки 
доводить також необхідність виділення перспективних 
напрямів, форм і механізмів співробітництва країн  
і їхніх бізнес-структур у контексті наявних і прогнозо-
ваних тенденцій міжнародного поділу праці. 

В ідеальному розумінні такі дослідження мають 
закінчуватися обґрунтуванням пропозицій для дер- 
жавних органів країн (та їх провідних бізнес-структур), 
а також — для органів влади регіонального та локаль-
ного рівнів. 

Розробка сукупності питань профіля підприємця, 
які багато у чому є складовими проблем національних 
ділових і корпоративних культур, дають теоретико- 
методологічні підстави зробити ще один важливий  
висновок. 

Теорія і практика національних ділових культур 
за своїм змістом є вагомою складовою поведінкової 
економіки. Більш того, національні ділові культури є 
детермінантою поведінкової економіки. Чинники на-
ціональних ділових культур, зокрема, значною мірою 
формують внутрішню мотивацію, систему оцінок  
і практичних дій підприємця і як гравця ринку спожи-
вачів, і як гравця ринку виробників (постачальників). 

Перспективами подальшої розробки проблеми є: 
представлення результатів компаративного аналізу 
профілів підприємців за запропонованою методикою 
на прикладі країн, які є для України стратегічними 
партнерами; обґрунтування пропозицій для державних 

органів стандартизації та метрології щодо прийняття 
розробленої методики для регламентації відповідних 
питань; підготовка пропозицій щодо розробки профе-
сійних стандартів підготовки фахівців економічного 
профілю в системі установ вищої освіти (насамперед 
це є актуальним для підготовки маркетологів та ме- 
неджерів). 
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ЗЕЛЕНА ЛОГІСТИКА ВАНТАЖОПЕРЕВЕЗЕНЬ: 
ПРОБЛЕМИ, ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ 

У 1970-х роках минулого сторіччя значну частину 
досліджень впливу логістичної діяльності на довкілля 
було обумовлено зростанням вантажних перевезень, а 
транспортна галузь почала розглядатися як одне з  
основних джерел негативного впливу на довкілля. 
Саме тоді було проведено численні дослідження, ме-
тою яких була оцінка характеру й масштабу негатив-
ного впливу автотранспортних вантажоперевезень на 
довкілля.  

Безліч досліджень щодо впливу автомобільного 
вантажного транспорту на довкілля було проведено в 
різних країнах в 1990-х роках. І саме тоді почалися до-
слідження в галузі вдосконалення управління ланцю-
гами постачання й впровадження зелених технологій, 
почали впроваджуватися перші системи екологічного 
менеджменту [1, c. 8-17].  

Логістична діяльність як і раніше негативно 
впливає на різні компоненти довкілля: забруднює ат-
мосферне повітря і водне середовище, знищує озоно-
вий шар тощо. За даними державної служби статис-
тики продовжують збільшуватися викиди забрудню- 
ючих речовин у атмосферне повітря від пересувних 
джерел забруднення. Так, з 2016 по 2020 р. загальний 
їх обсяг збільшився на 10,6% й становить 1778659 
тонн, а в перерахунку на одну особу — на 13%, або  
42,6 кг (за даними [2]). 

У 2016 р. було запропоновано зелену логістичну 
систему, яка враховувала інтереси, як уряду, так і пе-
ревізників. Вченим було розглянуто три завдання: 
проєктування інтермодальних мереж, детерміновану 
задачу зеленої маршрутизації транспортних засобів та 
стохастичну задачу зеленої маршрутизації транспорт-
них засобів. При проєктуванні інтермодальної мережі, 
яка включає три види транспорту (залізничні, автомо-
більні і внутрішні водні шляхи), було поставлено мету: 
збільшити частку використання водних шляхів без  
збільшення вартості для споживача [3]. 

У Законі України «Про Основні засади (страте-
гію) державної екологічної політики України на період 
до 2030 року» серед першопричин екологічних про-
блем України доцільно визначити ті, що впливають на 
розвиток та впровадження зеленої логістики: 

«підпорядкованість екологічних пріоритетів еко-
номічній доцільності; неврахування наслідків для до-
вкілля у законодавчих та нормативно-правових актах, 
зокрема у рішеннях Кабінету Міністрів України та ін-
ших органів виконавчої влади; 

зношення основних фондів у всіх галузях націо-
нальної економіки; 

неефективна система державного управління у 
сфері охорони навколишнього природного середо- 
вища та регулювання використання природних ресур-
сів, зокрема неузгодженість дій центральних і місцевих 
органів виконавчої влади та органів місцевого само-
врядування, незадовільний стан системи державного 
моніторингу навколишнього природного середовища; 

низький рівень розуміння в суспільстві пріорите-
тів збереження навколишнього природного середо-
вища та переваг збалансованого (сталого) розвитку, 
недосконалість системи екологічної освіти та про-
світи; 

незадовільний рівень дотримання природоохо-
ронного законодавства та екологічних прав і обов’яз-
ків громадян; 

незадовільний контроль за дотриманням приро-
доохоронного законодавства та незабезпечення невід-
воротності відповідальності за його порушення» [4, 
ст. 1]. 

Для світового екологічного розвитку всі країни в 
рамках своєї державної політики розробляють певні 
механізми регулювання процесу з охорони екології. В 
Україні механізмами, які дозволять вирішити завдання 
розвитку економічного регулювання і ринкових ін-
струментів охорони довкілля від негативного впливу 
від пересувних джерел забруднення, можуть бути:  

встановлення плати за негативний вплив на до-
вкілля з урахуванням витрат, пов’язаних із здійснен-
ням природоохоронних заходів;  

заміна практики стягування плати за понад- 
лімітне забруднення довкілля на практику відшкоду-
вання шкоди, заподіяної довкіллю;  

стимулювання підприємств, які здійснюють про-
грами екологічної модернізації транспортних засобів;  

забезпечення переваги на перевезення (при ін-
ших рівних умовах) підприємствам, які дотримуються 
екологічних вимог;  

поетапне впровадження системи декларування 
дотримання екологічних вимог та проведення еколо- 
гічного аудиту;  

підвищення екологічної і соціальної відповідаль-
ності бізнесу. 

У своїй роботі автор [5] обґрунтував, що дієвим 
інструментом трансформації національної транс- 
портно-логістичної системи є зелена логістика. В той 
же час треба розуміти, що зелена логістика дає пози-
тивний результат не тільки компаніям, але також дер-
жаві та суспільству. Часто зелену логістику зводять ви-
ключно до охорони довкілля, але варто відзначити, що 
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в широкому сенсі, вона повинна мати соціальну спря-
мованість. Щоб дана концепція розвивалася і вико- 
ристовувалася повсюдно, необхідне втручання дер-
жави. Наприклад, в Німеччині «Федеральний закон з 
охорони навколишнього середовища» ще з 1 квітня 
2007 р. визначає порядок в’їзду вантажних автомобілів 
в особливі екологічні зони. В даних «екологічних зо-
нах» встановлено заборону на проїзд певних груп  

транспортних засобів зі значними викидами шкідли-
вих речовин (відповідно до екологічного класу авто-
мобіля за викидами). 

Рішення щодо зеленої логістики можуть розгля-
датися з урахуванням частки шкідливих викидів різ-
ними видами транспорту. Тут на першому місці авто-
перевезення, на другому авіаперевезення, на третьому 
водний і далі залізничний (див. рисунок).  

Рисунок. Частка шкідливих викидів різними видами транспорту [6] 

Однак саме перші два види користуються особ-
ливою популярністю, оскільки витрачається менше 
часу на доставку. Тому транспортним компаніям, ро-
зуміючи серйозність цього питання, необхідно прора-
хувати обсяг викидів кожним видом транспорту та за-
пропонувати своїм клієнтам альтернативні варіанти 
перевезень. Для цього може бути запропоновано звіт 
про рівень викиду вуглецю для кожного клієнта при 
вибраному ним маршруті, а також карти, що демон-
струють рівень викиду вуглецю на шляху транспорту-
вання вантажу. Прикладом такого ведення бізнесу є 
компанія DHL з програмою «GOGREEN», суть якої 
полягає у тому, що з усіх повітряних, морських та ав-
томобільних перевезень DHL пропонує додаткові 
звіти з кількістю викидів. Користувачі цієї програми 
можуть отримати доступ до статистичних даних про 
викиди парникових газів, що виникають у процесі пе-
ревезення їх вантажів. Виходячи з цих цифр, клієнти 
можуть також розглянути сценарії для оптимізації їх 
вуглецевого сліду. Розрахунок викидів засновано на 
даних про споживання палива та електроенергії у по-
єднанні з даними операціями. Також звертається увага 
на коефіцієнти викидів, взяті з офіційних джерел Все-
світньої Ради підприємців зі сталого розвитку та Між-
народного енергетичного агентства. Вони стоять в од-
ному ряду з Європейським стандартом EN 16258 для 
розрахунку та декларування енергоспоживання та ви-
кидів парникових газів транспортних послуг. 

Для інформування клієнтів з еко-рішень було 
створено спеціальний калькулятор. Клієнт може про-
сто скористатися цим інструментом, вказавши всі па-
раметри вантажу та місця відправлення/призначення. 
Цей простий у використанні інструмент швидко об- 
числює викиди парникових газів під час доставки  

вантажу клієнта. Вибравши вид транспорту для кож-
ного етапу транспортування: морський, авіаційний, 
автомобільний або залізничний транспорт, за кілька 
секунд калькулятор обчислює кількість парникових 
газів, що виділятимуться під час доставки. Калькуля-
тор вуглецю працює для регіональних, національних  
і міжнародних перевезень усіх розмірів: від посилок до 
контейнерів [6]. 

Забруднення повітря стає причиною онкологіч-
них, серцево-судинних, респіраторних та інших захво-
рювань, оскільки від автомобільних викидів майже не-
можливо захиститися. Автотранспортна логістика — 
один із пріоритетних напрямків для «озеленення». Не-
зважаючи на те, що галузь величезна, впровадження 
нових технологій, устаткування та сервісів дає швидкі 
й відчутні результати, такі як: зменшення витрат па-
лива й викидів в атмосферу у вигляді вихлопних газів, 
скорочення паперу й тари, зниження транспортної за-
вантаженості на дорогах. Скорочення витрат дозволяє 
вивільнити капітал, направити його на подальші по-
ліпшення та адаптацію до мінливих умов життя. У дов-
гостроковій перспективі все це веде до зміцнення біз-
несу. 

На сьогодні багато компаній усвідомлюють важ-
ливість вирішення проблем з екологією. У бізнесі на-
бирає популярність явище ESG (Environmental, Social, 
and Corporate Governance), суть якого полягає в тому, 
що компанії активно залучаються до вирішення еко-
логічних, соціальних та управлінських завдань. Ефек-
тивна ESG-стратегія передбачає, що компанії, діяль-
ність яких пов’язана з вантажними перевезеннями, 
прагнуть оптимізувати автопарки: переходять на більш 
нешкідливі види двигунів, обирають менш шумний 
транспорт і т.п. Також багатьма виробниками автомо- 
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білів розробляються деталі, які дозволяють знизити 
обсяги палива. Високий потенціал мають електричні 
вантажівки. Так, Mercedes-Benz і Volvo вже предста-
вили великотоннажні автомобілі з електричними дви-
гунами, а Tesla завершує підготовку до серійного ви-
пуску електричного вантажівки Semi (заплановано на 
2022 р.). Безумовно, основною умовою для розвитку 
екологічної доставки вантажів за допомогою електро-
транспорту є продумана зарядна інфраструктура. Не-
обхідно, щоб її впровадження було стандартизовано по 
всій країні. У найближчому майбутньому в Україні має 
з’явитися вітчизняна електрична вантажівка. Над 
проєктом інноваційної новинки вже почали працю-
вати на Кременчуцькому автомобільному заводі. 

Самі підприємці ставляться до ідеї переходу ком-
паній на електричний транспорт по-різному, але всі 
сходяться на тому, що створити необхідну зарядну ін-
фраструктуру дійсно буде нелегко. Для великогабари-
тів тема електроавтомобілів перспективна, але ще 
більш далека. Причина — перевезення на великі від- 
стані, через це буде потрібна часта зміна акумуляторів. 
Тобто для таких перевезень треба створити ще й ін-
фраструктуру для зарядки акумуляторів.  

На ефективність екологічної політики компанії в 
логістиці також впливає робота з водіями над еконо-
мічністю їзди, зниженням витрат палива, відповідно 
зменшенням кількості викидів в атмосферу. Відомо, 
що кількість, склад і ступінь шкідливості відпрацьова-
них газів залежить від конструкції двигуна, виду й яко-
сті палива, технічного стану й режиму експлуатації ав-
томобіля. Тільки одне регулювання автомобільних 
двигунів може знизити в кілька разів токсичність ви-
хлопних газів, а навіть 1% зниження витрат палива  
тягне пропорційне зниження викидів в атмосферу.  
Безумовно, масовий перехід на газове паливо, прихід 
електричних автомобілів, розвиток лізингу в сфері 
екологічного транспорту дозволять компаніям онов-
люватися, збільшувати кількість екологічного транс-
порту, знижувати викиди з найменшим фінансовим 
навантаженням. 

У той час як світова спільнота все ще намагається 
домовитися про узгоджені дії та комплексний підхід 
до боротьби зі зміною клімату в глобальному масш-
табі, у всьому світі активно впроваджуються численні 
нормативні акти, спрямовані на обмеження викидів 
вуглекислого газу транспортом. 

Аналіз таких актів дозволив виявити існуючі у 
світі інструменти для скорочення викидів вуглекис-
лого газу. Їх можна розділити на:  

традиційні (емісійні стандарти, стандарти палив-
ної ефективності, обмеження доступу транспортних 
засобів, низькоемісійні зони, обмеження швидкості);  

економічні (емісійна торгівля, вуглецеві податки, 
податки на транспортні засоби, дорожні податки, фі-
нансова підтримка дослідних робіт щодо зменшення 
викидів, стимулювання «зелених» інвестицій); 

інструменти інфраструктури і лібералізації ринку 
(фізична інфраструктура, субоптимальне управління 
інфраструктурою, усунення ринкових бар’єрів) [7]. 

Традиційні інструменти охоплюють всі обмежу-
вальні заходи, які лімітують різні види діяльності або 
забороняють виробництво/використання певних про-
дуктів. Такі інструменти навіть можуть бути націлені 
на окремі компоненти транспортного засобу. Най-
більш яскравим прикладом традиційних інструментів 
регулювання є метод «top runner» (топ раннер) аналізу 

найбільш наявних ефективних моделей і встановлення 
їх характеристик як майбутнього мінімального стан- 
дарту. Японія є, ймовірно, країною з найбільшим до-
свідом роботи з програмою «топ Раннер» на широкому 
асортименті товарів, які перевозяться пасажирськими 
та вантажними транспортними засобами. Виробники 
стикаються із санкціями, якщо вироблена ними про-
дукція або послуги не відповідають цим стандартам.  

На відміну від традиційних, економічні (ринкові) 
інструменти не є заборонними в сфері впливу на до-
вкілля, але замість цього прагнуть встановити пра- 
вильні стимули. Яскравим прикладом економічних ін-
струментів є Кіотський протокол, який став першою 
глобальною угодою про охорону довкілля, заснованим 
на ринковому механізмі регулювання — механізмі між-
народної торгівлі квотами на викиди парникових газів. 
Країни, які підписали протокол, у тому числі Україна, 
визначили для себе кількісні зобов’язання щодо обме-
ження або скорочення викидів. Також однією з най- 
більших світових емісійних торгових схем, що охоп-
лює багато країн і різні сектори, є EU ETS — the 
European Union Emissions Trading System (емісійна  
торгова система Європейського Союзу).  

Інструменти інфраструктури і лібералізації ринку 
включають:  

достатнє інвестування в фізичну інфраструктуру 
транспорту і логістики (автомобільні, під’їзні шляхи, 
залізниці, порти та аеропорти, пули, хаби, вантажні 
термінали й висококласні склади) це не тільки стиму-
люючий чинник для транспорту, але і необхідна 
умова, щоб допомогти транспортним і логістичним 
провайдерам досягти оптимального рівня операційної 
ефективності;  

зняття ринкових бар’єрів, що обмежують транс-
портні потужності від повного використання в різних 
сегментах перевезень. Наприклад, зняття дорожніх ка-
ботажних обмежень дозволить помітно знизити кіль-
кість порожніх вантажівок, в той час як повна лібера-
лізація залізничних систем і поліпшення взаємозв’язку 
національних залізничних інфраструктур поліпшили б 
не тільки національне, але й транскордонне викорис-
тання вантажних залізничних перевезень;  

субоптимальне управління інфраструктурою та-
кож оптимізує деякі види транспорту для розкриття 
всього потенціалу.  

Підсумовуючи вищенаведене, можна зробити  
висновки, що головними проблемами, що стримують 
розвиток зеленої логістики в Україні, є:  

підпорядкованість екологічних пріоритетів еко-
номічній доцільності;  

неефективна система державного управління у 
сфері охорони довкілля;  

незадовільний рівень дотримання природоохо-
ронного законодавства та екологічних прав і обов’яз-
ків громадян; незадовільний контроль за дотриманням 
природоохоронного законодавства та незабезпечення 
невідворотності відповідальності за його порушення;  

відсутність чіткого алгоритму щодо впровад-
ження зеленої логістики у компанії;  

відсутність мотивації щодо впровадження зеленої 
логістики;  

відсутність прямих причинно-наслідкових зв’яз-
ків між ланцюгами постачання та екологією тощо. Та-
кож проблемою є те, що, на перший погляд здається, 
що немає фінансової вигоди від застосування принци-
пів зеленої логістики.  
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Головна проблема, не тільки в зеленій логістиці, 
а й у логістиці в цілому — це вибір транспортного за-
собу. Європейський досвід показує раціональність ви-
користання автомобільного транспорту, так що варто 
відзначити, що на даному етапі розвитку для продово-
льчого та непродовольчого рітейлу головним завдан-
ням є не пошук альтернативних транспортних засобів, 
а мінімізація шкоди довкіллю автомобільним транс- 
портом. 

Вся логістична система в зарубіжній практиці на-
лаштована на «зелений підхід», центральні склади  
розташовані не в хаотичному порядку, а суворо виві-
рено відстань між ними та їх місцезнаходження.  

Основними етапами впровадження зеленої логіс-
тики є:  

дослідження логістики компанії, основних етапів, 
де компанія впливає на довкілля тощо;  

побудова чіткого плану щодо впровадження зеле-
ної логістики на всьому ланцюжку поставки;  

під певні стратегічні пріоритети розробляються 
заходи щодо зниження шкоди довкіллю;  

розробка показників, за якими чітко можна від- 
стежувати результати впровадження зеленої логістики 
в компанії.  

В Україні механізмами, які дозволять вирішити 
завдання розвитку економічного регулювання і рин-
кових інструментів охорони довкілля від негативного 
впливу від пересувних джерел забруднення, можуть 
бути:  

встановлення плати за негативний вплив на до-
вкілля з урахуванням витрат, пов’язаних із здійснен-
ням природоохоронних заходів;   

заміна практики стягування плати за понадлі- 
мітне забруднення довкілля на практику відшкоду-
вання шкоди, заподіяної довкіллю;  

стимулювання підприємств, які здійснюють про-
грами екологічної модернізації транспортних засобів;  

забезпечення переваги на перевезення (при ін-
ших рівних умовах) підприємствам, які дотримуються 
екологічних вимог;  

поетапне впровадження системи декларування 
дотримання екологічних вимог та проведення еколо- 
гічного аудиту;  

підвищення екологічної і соціальної відповідаль-
ності бізнесу. 

Список використаних джерел 

1. Green Logistics: Improving the Environmental
Sustainability of Logistics / Ed by A. Mckinnon, S. Culli-
nane, M. Browne, A. Whiteing. London: Kogan Page, 
2010. 385 p.  

2. Викиди забруднюючих речовин від пересувних
джерел забруднення (2016-2020). URL: http://ukr-
stat.gov.ua/operativ/menu/menu_u/ns.htm. 

3. Duan X. Green logistic network design: intermodal
transportation planning and vehicle routing problems. Uni-
versity of Louisville, 2016. 167 p.  

4. Про Основні засади (стратегію) державної еко-
логічної політики України на період до 2030 року: За-
кон України від 28.02.2019 р. № 2697-VIII. URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2697-19#Text. 

5. Трушкіна Н. В. Трансформація транспортно-
логістичної системи в Україні на засадах зеленої ло- 
гістики. Економічний вісник Донбасу. 2019. № 2(56). 
С. 151-161. DOI: https://doi.org/10.12958/1817-3772-
2019-2(56)-151-161. 

6. DHL GREEN SERVICES. Decrease emissions.
Increase efficiency. URL: http://www.dhl.ru/content/ 
dam/downloads/g0/logistics/brochures/dhl_green_services 
_2015.pdf. 

7. Christof Dr., Ehrhart E. Delivering Tomorrow: To-
wards Sustainable Logistics. URL: http://www.delivering-
tomorrow.com. 

References 

1. Mckinnon, A., Cullinane, S., Browne, M., White-
ing, A. (Eds.). (2010). Green Logistics: Improving the En-
vironmental Sustainability of Logistics. London, Kogan 
Page. 385 p.  

2. Vykydy zabrudniuiuchykh rechovyn vid peresu-
vnykh dzherel zabrudnennia (2016-2020) [Emissions of 
pollutants from mobile sources of pollution (2016-2020)]. 
Retrieved from http://ukrstat.gov.ua/operativ/menu/ 
menu_u/ns.htm [in Ukrainian]. 

3. Duan, X. (2016). Green logistic network design:
intermodal transportation planning and vehicle routing 
problems. University of Louisville. 167 p.  

4. Pro Osnovni zasady (stratehiiu) derzhavnoi ekolo-
hich-noi polityky Ukrainy na period do 2030 roku: Zakon 
Ukrainy vid 28.02.2019 r. № 2697-VIII [On the Basic 
Principles (Strategy) of the State Environmental Policy of 
Ukraine for the Period up to 2030: Law of Ukraine of 
February 28, 2019 № 2697-VIII]. Retrieved from 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2697-19#Text [in 
Ukrainian]. 

5. Trushkina, N. V. (2019). Transformatsiia trans-
portno-lohistychnoi systemy v Ukraini na zasadakh zelenoi 
lohistyky [Transformation of the transport and logistics sys-
tem in Ukraine on the basis of green logistics]. 
Ekonomichnyi visnyk Donbasu — Economic Herald of the 
Donbas, 2(56), рр. 151-161. DOI: https://doi.org/10. 
12958/1817-3772-2019-2(56)-151-161 [in Ukrainian]. 

6. DHL GREEN SERVICES. Decrease emissions.
Increase efficiency. Retrieved from http://www.dhl.ru/ 
content/dam/downloads/g0/logistics/brochures/dhl_green 
_services_2015.pdf. 

7. Christof, Dr., Ehrhart, E. Delivering Tomorrow:
Towards Sustainable Logistics. Retrieved from 
http://www.delivering-tomorrow.com.  

Стаття надійшла до редакції 11.10.2021 

Формат цитування:
Бойченко М. В. Зелена логістика вантажоперевезень: проблеми, шляхи вирішення. Вісник економічної науки 

України. 2021. № 2 (41). С. 152-155. DOI: https://doi.org/10.37405/1729-7206.2021.2(41).152-155 
Boichenko, M. V. (2021). Green Logistics in Freight Transportation: Problems, Possible Solutions. Visnyk 

ekonomichnoi nauky Ukrainy, 2 (41), рр. 152-155. DOI: https://doi.org/10.37405/1729-7206.2021.2(41).152-155 



ЄРФОРТ І. Ю. 

156 ВІСНИК ЕКОНОМІЧНОЇ НАУКИ УКРАЇНИ 

УДК 338.5:658 DOI: https://doi.org/10.37405/1729-7206.2021.2(41).156-160 

Ірина Юріївна Єрфорт 
канд. екон. наук, доц. 

ORCID 0000-0001-9367-9945 
e-mail: erfort.irin@gmail.com, 

Донбаська державна машинобудівна академія, м. Краматорськ 

МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ОЦІНКИ ЦІНОВИХ ПРОЦЕСІВ ПІДПРИЄМСТВА 

Постановка проблеми. Більшість сучасних страте-
гій підприємства в сфері виробництва (продуктова мо-
дернізація будь-«глибини»), маркетингу (нові ринки, 
ніші, товаропотоки і т.п.), фінансів (оптимізація фі-
нансових потоків ...) не можуть бути успішно реалізо-
вані без відповідного управління цінами. Це обумов-
лює актуальність розробки методологічних підходів  
і методичного інструментарію підготовки (обґрунту-
вання) цінових рішень, що дозволяє підприємствам в 
умовах високої динамічності і конкуренції досягати 
стабільно високих результатів господарювання, які  
відповідають вимозі збалансованості його поточних  
і стратегічних цілей. 

Високий динамізм і ринкова конкуренція дикту-
ють умови, за яких адекватною може бути тільки ці-
нова стратегія з високими адаптаційними можливос-
тями. Останні може забезпечити лише достатня гнуч-
кість цінового механізму, що лежить в основі реаліза-
ції цінової стратегії. Таким чином, стратегія цінової 
гнучкості розглядається як адекватна сучасним бізнес-
умовам і управлінським концепціям підвищення ефек-
тивності діяльності підприємств. Це вимагає від 
управлінців постійної і економічно ефективної корек-
ції як середнього рівня ціни на продукцію підприєм- 
ства, так і обґрунтованого цінового маневрування на 
конкретних сегментах свого ринку (продуктових, те-
риторіальних, асортиментних і т.п.). У свою чергу,  
оцінка економічної доцільності подібних це-нових ма-
неврів передбачає орієнтацію на певний критерій. Ви-
бір його пов'язаний з певною управлінською концеп-
цією і може варіюватися підприємством з урахуванням 
його поточного стану і стратегічних завдань. 

Аналіз останніх досліджень. В економічній літера-
турі мікроекономічному аспекту формування цін при-
діляється велика увага. Що стосується необхідності 
адаптації цінових процесів підприємства до мінливих 
умов господарювання, то це питання знайшло відо-
браження, зокрема, у наступних роботах. На основі 
аналізу існуючих методичних підходів до маркетинго-
вого ціноутворення авторами [1] визначено основні 
етапи формування ціни з позицій маркетингу. Як один 
з етапів розглядається процес адаптації ціни до рин-
кових умов, який передбачає облік додаткових чинни-
ків (реакції конкурентів, споживачів), застосування 
стратегії цінової адаптації та відповідних методів. 

У роботі [2] досліджено особливості стратегії ці-
ноутворення на підприємствах харчової промисловості 
та визначено вплив цих особливостей на формування 
цін та зроблено, зокрема, висновок, що «на сучасному 
етапі розвитку ринкових відносин система ціноутво-
рення є засобом, що забезпечує формування базової 
ціни, її коригування та управління» [2, с. 259]. 

С. І. Плотницька наголошує, що «ринкова еконо-
міка та особливості її розвитку в Україні посилюють 

вимоги до цінових стратегій сільськогосподарських 
підприємств, які можуть бути ефективними не лише 
за умови підтримки конкурентного ціноутворення на 
ринку, а й здійснюють безперервний процес управ-
ління цінами відповідно до постійних змін ринкової 
кон’юнктури» [3, с. 74]. 

М. П. Сагайдак розглядаються можливі ситуації, 
що вимагатимуть перегляду чи коригування цінової 
політики підприємства; виділено три сценарії дій по 
відношенню до поточного рівня цін: збільшення, змен-
шення або збереження цін на існуючому рівні; зазна-
чено, що вибір сценарію залежить від конкурентної 
ситуації, споживчої цінності товару і стратегії підпри-
ємства [4, с. 27].   

Разом з тим, питання управління цінами з пози-
цій вартісної концепції потребує подальшого ви-
вчення. Перспективність цієї концепції як базисної 
для організації управління сучасним підприємством 
буде рости в міру зміцнення ринкової моделі і роз- 
витку фондового ринку. Щоб практично реалізувати 
концепцію управління вартістю в сфері ціноутво-
рення, необхідно виявити аналітичні (функціональні) 
взаємозв'язки ціни і її ключових чинників (будь-яких 
змінних, що впливають на вартість). 

Метою статті є розвиток методичних основ оцінки 
цінових процесів підприємства з точки зору вартісної 
концепції. Завданням роботи є визначення: наскільки 
рівень діючих цін і їх динаміка (стабільність, мінли-
вість) задовольняють вимозі нарощування майбутніх 
грошових потоків підприємства як основи його варто-
сті; як за рахунок цінового маневрування створити до-
даткові грошові потоки, збільшуючи тим самим вар-
тість. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Основ-
ною формою прояву гнучкості цінового механізму під-
приємства є зміна цін, адекватна зміні умов зовніш-
нього і внутрішнього середовища. В якості кількісних 
характеристик зміни цін були обрані частота і вели-
чина зміни цін. 

Частота зміни цін визначається за формулою 

T

n
ν = , (1)

де  n — число змін цін в аналізованому періоді; 
Т — загальна тривалість розглянутого періоду. 
Величиною, зворотною до частоти зміни цін, є 

середня тривалість періоду дії постійних цін: 

ν

1
t = . (2)

Період дії постійних цін будемо називати періо-
дом стійкості цін. Його тривалість може варіюватися в 
досить широкому інтервалі і залежить від частоти 
зміни цін, яка визначається переважно галузевою на-
лежністю підприємства. Показник частоти зміни цін, 
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розрахований для галузі, характеризує рівень цінової 
нестабільності зовнішнього середовища підприємства. 
Оцінка узгодженості цінової політики підприємства  
і конкурентів ґрунтується на зіставленні показників 
частоти зміни цін підприємства і галузі (на високо- 
конкурентних ринках) або підприємства і лідера галузі 
(при наявності в галузі підприємств-лідерів). 

Визначення періоду стійкості цін є необхідною 
умовою оцінки величини зміни цін (коефіцієнта зміни 
цін), яка розраховується за формулою 

kЦ
t = 

1tЦ

tЦ
−

 — 1, (3) 

де Цt — ціна реалізації продукції в поточному періоді 
стійкості цін, 

Цt-1 — ціна реалізації продукції в попередньому пе-
ріоді стійкості цін. 

Для оцінки ступеня гнучкості цінового механізму 
підприємства необхідно визначити економічно ефек-
тивні межі цінових змін. 

Відповідно до визначення гнучкого цінового ме-
ханізму підприємства, зміна цін повинна забезпечу-
вати постійне збільшення вартості підприємства, тому 
при встановленні меж цінових змін будемо спиратися 
на концепцію вартості, основні положення якої роз- 
глянуті у роботах [5-8].  

Відсутність в Україні розвиненого і нормально 
функціонуючого фондового ринку не означає немож-
ливість практичного використання концепції вартості 
для управління підприємством, і зокрема, формування 
цінового механізму. Фахівцями консалтингової фірми 
McKinsey & Company був виявлений параметр опера-
ційної діяльності підприємства, що визначає величину 
вільного грошового потоку, так званий ключовий  
фактор вартості підприємства [6, с. 158]. Це рента- 
бельність інвестованого капіталу, яка визначається як 
відношення чистого операційного прибутку до інвес-
тованого капіталу, який розраховується як сума чистих 
оборотних коштів, чистих основних засобів та інших 
операційних активів. Таким чином, регулюються і ба-
ланс і звіт про фінансові результати, підтримується ро-
зумна рівновага між довгостроковими і короткостро-
ковими цілями діяльності підприємства. 

Управління ціновими процесами здійснюється в 
рамках основної діяльності підприємства, яка є скла-
довою операційної діяльності. Тому використання  
рентабельності інвестованого капіталу як визначаль-
ного показника оцінки результатів діяльності підпри-
ємства при розробці методичних основ оцінки цінових 
процесів представляється обґрунтованим. 

Універсальність даного відносного показника 
обумовлена тим, що він може використовуватися для 
зіставлення результатів діяльності різних за масшта-
бами підприємств однієї галузі. Підприємство, яке за-
робляє більше прибутку в розрахунку на одиницю ін-
вестицій, коштує дорожче підприємства, що одержує 
менше прибутку на одиницю інвестованого капіталу. 
Абсолютні показники, такі як вільний грошовий по-
тік, економічний прибуток, в цьому випадку не засто-
совуються. 

З урахуванням викладеного вище цінові процеси 
підприємства будемо оцінювати з точки зору впливу 
зміни цін, пов'язаної зі зміною факторів зовнішнього 
і внутрішнього середовища, на динаміку показника 
рентабельності інвестованого капіталу, який визначає 
вартість підприємства. 

Використання рентабельності інвестованого капі-
талу аналізованого підприємства при розрахунку меж 
зміни цін обґрунтовано в тому випадку, якщо рента-
бельність інвестицій підприємства перевищує серед-
ньогалузевий рівень. В іншому випадку для розрахунку 
меж цінових змін необхідно використовувати серед-
ньогалузевий або показник рентабельності інвестицій 
провідних підприємств даної галузі. 

Розглянемо аналітичні моделі, що дозволяють 
проаналізувати зміну рентабельності інвестованого ка-
піталу в поточному періоді стійкості цін у порівнянні 
з попереднім. Для цього введемо наступні позначення: 

Пt, Пt-1 — прибуток від операційної діяльності від-
повідно в поточному і попередньому періодах стійко-
сті цін; 

Кt, Кt-1 — капітал, інвестований в операційну дія-
льність відповідно у поточному і попередньому періо-
дах стійкості цін; 

α — коефіцієнт приросту прибутку, який дорівнює 

відношенню зміни прибутку в поточному періоді стій-
кості цін у порівнянні з попереднім до прибутку в по-
передньому періоді стійкості цін: 

α = 
1-tП

1-tП-tП
 =

1-tП

tΔП
;

β — коефіцієнт приросту капіталу, що дорівнює 

відношенню зміни інвестованого в операційну діяль-
ність капіталу в поточному періоді стійкості цін у по-
рівнянні з попереднім до інвестованого в операційну 
діяльність капіталу в попередньому періоді: 

β = 
1-tК

1-tK-tК
 =

1-tК

tΔК
.

Тоді рентабельність інвестованого капіталу в по-
точному періоді стійкості цін можна записати в на- 
ступному вигляді: 

РК 
t = 

1-tКβ1-tК

1-tПα1-tП

⋅+

⋅+
. (4)

Перетворивши вираз (4), отримаємо: 

РК 
t = 

β)(11-tК

α)(11-tП

+⋅

+⋅
= РК 

t-1 · 
β1

α1

+
+

, (5) 

де РК 
t-1

 — рентабельність інвестованого капіталу в по-
передньому періоді стійкості цін. 

Рентабельність інвестованого капіталу в поточ-
ному періоді стійкості цін не зміниться в порівнянні з 
попереднім, якщо  α = β  або 

1-tП

tΔП
 = 

1-tК

tΔК
. (6)

Вираз (6) можна представити у вигляді: 

tΔК

tΔП
 =  РК 

t-1. (7) 

На основі співвідношення (7) визначимо гра- 
ничне значення коефіцієнта зміни ціни, необхідне для 
збереження рентабельності інвестованого капіталу на 
досягнутому рівні.  

Для цього необхідно виявити фактори, вплив 
яких на зміну показника рентабельності інвестованого 
капіталу повинний бути компенсований зміною цін, і 
визначити ступінь їх впливу.  
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Аналіз існуючих теорій ціноутворення підприєм-
ства, проведений у роботі [9], показав, що положення 
маржинальної теорії ціноутворення є найбільш адек-
ватною методологічною основою вирішення даного 
завдання. Калькуляційний аспект маржинальної теорії 
ціноутворення полягає в поділі витрат на змінні, ве-
личина яких прямо пов'язана з обсягом продукції, що 
випускається, і постійні, величина яких не залежить 
від кількості продукції, що випускається. 

Змінні витрати розглядаються в якості нижньої 
межі ціни, що забезпечує підприємству окупність в ко-
роткостроковому періоді. Все, що буде отримано по-
над суми змінних витрат, забезпечує приріст ліквідно-
сті, яка може бути спрямована на часткову компенса-
цію постійних витрат підприємства. 

Таким чином, виходячи з калькуляційного ас- 
пекту маржинальної теорії ціноутворення, можна ви-
ділити такі фактори, вплив зміни яких на показник 
рентабельності інвестованого капіталу повинний бути 
компенсований зміною цін: 

— обсяг реалізації продукції підприємства; 
— змінні витрати на виробництво і реалізацію 

продукції підприємства; 
— постійні витрати на виробництво і реалізацію 

продукції підприємства. 
Розглянемо аналітичні моделі, що дозволяють ви-

значити вплив зміни кожного з цих факторів на зміну 
ціни реалізації продукції підприємства з урахуванням 
обмеження у вигляді контрольного рівня рентабель- 
ності інвестованого капіталу.  

Останній представляє собою заплановане на по-
точний період стійкості значення цього показника. 

Введемо такі позначення: 
ЦО

t — ціна на продукцію підприємства в поточ-
ному періоді стійкості цін, яка компенсує вплив фак-
тора зміни обсягу реалізації; 

Зt, Зt-1 — питомі змінні витрати відповідно поточ-
ного і попереднього періодів стійкості цін; 

Сt, Сt-1 — загальні постійні витрати відповідно по-
точного і попереднього періодів стійкості цін; 

Оt, Оt-1 — обсяг реалізації продукції в натураль-
ному вираженні відповідно поточного і попереднього 
періодів стійкості цін. 

Тоді, відповідно до маржинальної теорії ціно- 
утворення, у разі зміни виключно обсягу реалізації 
продукції підприємства в поточному періоді стійкості 
цін у порівнянні з попереднім зміна прибутку дорів-
нюватиме 

ΔПО
t = (ЦО

t · Оt — З t-1 · Оt) — 

      — (Ц t-1 · О t-1  — З t-1 · О t-1), (8) 
а зміна інвестованого капіталу дорівнюватиме зміні 
змінних витрат: 

ΔКt = З t-1 · Оt — З t-1 · О t-1. (9)

ЦО
t та Оt можна представити відповідно у вигляді 

ЦО
t = (1 + kЦо

t) · Ц t-1,  (10) 

Оt = (1 + kО
t) · О t-1, (11)

де kЦо
t — коефіцієнт зміни ціни в поточному періоді 

стійкості цін у порівнянні з попереднім, 
kО

t
 — коефіцієнт зміни обсягу реалізації продукції в 

поточному періоді стійкості цін у порівнянні з попе-
реднім. 

Підставивши вирази для ЦО
t та Оt у формули (8) 

и (9) і перетворивши останні, отримаємо відповідно: 

ΔПО
t = ЦО

t · Оt · (kЦо
t · (1 + kО

t) + kО
t) — 

  — З t-1 · kО
t, (12) 

ΔКt = З t-1 · О t-1 · kО
t. (13)

Підставивши вирази (12) та (13) у формулу (7) 
і перетворивши її, виведемо формулу для розрахунку 
коефіцієнта зміни ціни, що задовольняє критерію за-
безпечення контрольного рівня рентабельності інвес-
тованого капіталу при зміні обсягу реалізації продукції 
в поточному періоді стійкості цін у порівнянні з попе-
реднім: 

kЦо
t = 

tkО1

tkО

+

−
 · 

1-tЦ

)tРK(11-tЗ1-tЦ +⋅−
. (14) 

Аналогічно отримаємо формули для розрахунку 
коефіцієнта зміни ціни відповідно при зміні питомих 
змінних і загальних постійних витрат на виробництво 
і реалізацію продукції в поточному періоді стійкості 
цін у порівнянні з попереднім:  

kЦз
t = kЗ

t
 ·

1tЦ

1tЗ
−

−
· (1 + РК

 t), (15)

kЦс
t = kС

t
  · 

1-tО1-tЦ

1-tC

⋅
· (1 + РК

 t), (16) 

де kЗ
t
  — коефіцієнт зміни питомих змінних витрат в 

поточному періоді стійкості цін у порівнянні з попе-
реднім, 

kС
t — коефіцієнт зміни загальних постійних витрат 

в поточному періоді стійкості цін у порівнянні з попе-
реднім. 

За допомогою формул (14), (15) та (16) можна  
розрахувати коефіцієнт зміни ціни, необхідний для за-
безпечення контрольного рівня рентабельності інвес-
тованого капіталу окремо для зміни обсягу реалізації 
продукції змінних і постійних витрат. Граничне зна-
чення коефіцієнта зміни ціни в поточному періоді 
стійкості цін у порівнянні з попереднім дорівнюва-
тиме сумі цих трьох показників: 

kЦmin
t
  = kЦо

t
 + kЦз

t
 + kЦс

t (17) 

або 

kЦmin
t = 

tkО1

tkО

+

−
 · 

1-tЦ

)tРK(11-tЗ1-tЦ +⋅−
 +

 + kЗ
t
 · 1t

1t

Ц

З
−

−

· (1 + РК
 t) +

 + kС
t
  · 1-t1-t

1-t

ОЦ

C

⋅
· (1 + РК

 t). (18) 

Граничне значення, розраховане за формулою 
(18), являє собою нижню межу коефіцієнта зміни цін. 
Якщо фактичний коефіцієнт зміни цін в поточному 
періоді стійкості цін у порівнянні з попереднім знахо-
диться нижче цієї межі, то рентабельність інвестова-
ного капіталу підприємства в результаті впливу ціно- 



ЄРФОРТ І. Ю. 

  2021/№2  159 

вого фактора падає нижче контрольного рівня, а зна-
чить, зменшується і вартість підприємства. 

Верхня межа коефіцієнта зміни цін розрахову-
ється за формулою (3) 

kЦmax
t =  

1tЦ

tЦmax
−

 — 1, (19) 

де Цmax
t
  — максимально можлива ціна розглянутого 

підприємства на даному ринку в поточному періоді 
стійкості. 

Рівень цієї ціни визначається характером ринку і 
положенням підприємства на ньому. При наявності 
жорсткої цінової конкуренції максимально можливим 
є середньогалузевий рівень цін. Якщо конкуренція за-
снована на диференціації, то для підприємства, що не 
є лідером ринку, максимально можливим є рівень цін 
підприємства, яке займає лідируюче положення на  
ринку. Максимально можливий рівень ціни для під- 
приємства, що має значну конкурентну перевагу, за-
сновану на диференціації, або виробляє принципово 
нову продукцію визначається її цінністю для найбага-
тшої групи покупців. 

Підприємство, що займає певне положення на 
ринку, не зможе збільшити ціну вище існуючої для 
нього верхньої межі, тому що така зміна цін не буде 
сприйнята ринком і призведе до скорочення обсягу 
продажів практично до нуля. 

Таким чином, достатній рівень гнучкості ціно-
вого механізму підприємства забезпечується в тому ви-
падку, якщо фактичний коефіцієнт зміни цін, що  
розраховується за формулою (3), знаходиться в межах: 

kЦmin
t ≤ kЦфактt ≤ kЦmax

t. (20) 

Якщо фактичний коефіцієнт зміни цін знахо-
диться за межами діапазону  [kЦmin

t; kЦmax
t], то ціновий 

механізм підприємства не є в достатній мірі гнучким.  
Чим більше різниця між фактичною і мінімаль-

ною зміною цін в межах встановленого діапазону, тим 
більш гнучким є ціновий механізм, і відповідно біль-
ший ефект у вигляді збільшення вартості отримує під-
приємство. Тому дану різницю пропонується розгля-
дати як показник гнучкості цінового механізму під- 
приємства: 

ГЦ
t = kЦфакт

t — kЦmin
t.  (21) 

Якщо цей показник від'ємний, то можна зробити 
висновок про недостатній рівень гнучкості цінового 
механізму підприємства. Чим вище показник гнучко-
сті цінового механізму підприємства, тим більший 
ефект у вигляді збільшення вартості отримує підпри-
ємство в результаті управління цінами. Тому необхідно 
прагнути до збільшення значення цього показника в 
межах встановленого діапазону. 

Різниця між максимальною і фактичною зміною 
цін являє собою резерв підвищення гнучкості цінового 
механізму підприємства за рахунок збільшення цін. 
Однак можливості підвищення цін обмежені рівнем 
цінової чутливості попиту. Чим більше, цінова еластич-
ність попиту, тим вище підніметься нижня межа діа-
пазону гнучкості цінового механізму за рахунок 
впливу фактора обсягу реалізації. В результаті ефект (з 
точки зору впливу на вартість підприємства) підви-
щення цін буде негативним при еластичному за ціною 
попиті. Збільшення цін буде гнучкою реакцією ціно-
вого механізму на зміну умов середовища в тому ви- 

падку, якщо воно засноване на відповідному рівні ди-
ференціації продукції. Тому товарна диференціація є 
основним напрямком підвищення гнучкості цінового 
механізму підприємства на тих ринках, де конкуренція 
заснована на диференціації. 

На ринках, де конкуренція заснована на низьких 
витратах, основним напрямком розширення діапазону 
гнучкості цінового механізму підприємства є скоро-
чення витрат, у тому числі питомих постійних за ра-
хунок зростання обсягу продажів. У результаті при 
збереженні рівня цін підвищується гнучкість цінового 
механізму підприємства за рахунок зменшення ниж-
ньої межі діапазону. Зниження цін також може бути 
гнучкою реакцією цінового механізму при еластич-
ному за ціною попиті, якщо скорочення витрат за ра-
хунок зростання обсягу продажів перекриває втрати 
доходу від зниження цін і забезпечує в результаті по-
зитивний чистий грошовий потік, що характеризує 
приріст вартості підприємства. 

Функціонування гнучкого цінового механізму 
спрямоване на вирішення в рамках вартісної марке- 
тингової стратегії низки тактичних завдань, орієнтова-
них на підвищення обсягу продажів або продуктивно-
сті. 

Висновки. Запропонована наукова розробка про-
блеми ціноутворення на промисловому підприємстві 
має наступні теоретико-методологічні відмінності і пе-
реваги в порівнянні з існуючими роботами. 

Управління ціновими процесами орієнтоване на 
цілі і ідеологію стратегічного управління підприєм- 
ством, на забезпечення узгодженості поточних рішень 
з довгостроковими цілями; ціни перетворюються в ін-
струмент стратегічного управління підприємством, що 
найбільш важливо для підприємств, які реалізують 
стратегію розвитку.  

Ціновий механізм стає орієнтованим на вартісні 
показники інтегральної властивості як основу прий-
няття цінових рішень. Таким чином, менеджмент під-
приємства отримує можливість приймати в сфері ре-
гулювання цін рішення, що мають кращий потенціал 
збільшення вартості. 

Стратегія цінової гнучкості, що реалізується через 
регулювання поточних цінових коливань в діапазоні, 
що задовольняє вимогу не зниження рентабельності 
інвестованого капіталу, забезпечує досягнення ефек-
тивного управлінського компромісу між рішеннями 
про поточні та майбутні грошові потоки, збалансу-
вання маркетингових рішень з фінансовими наслід-
ками. 
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РЕАЛІЗАЦІЯ СТРАТЕГІЧНИХ ІМПЕРАТИВІВ  
У РОЗВИТКУ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

Постановка проблеми. Підприємство, як окремий 
суб’єкт суспільно-економічних відносин, піддається 
постійному впливу з боку зовнішнього середовища та 
змін внутрішніх факторів. Тому для підвищення кон-
курентоспроможності необхідно адаптувати діяльність 
компанії під сучасні умови ринку, чітка картина яких 
складається завдяки комплексному аналізу. Складо-
вими аналізу є процес збору, обробки та співставлення 
існуючої інформації, що дозволяє визначити страте- 
гічні імперативи розвитку підприємства. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питання 
аналізу зовнішнього та внутрішнього середовища під-
приємства привертає дедалі більше уваги, оскільки з 
часом відбувається ускладнення як економічних про-
цесів, так і технологічних, політичних та соціальних. 
Слід відмітити працю М. Портера «Конкуренція», в 
якій автор акцентує увагу на інформаційній складовій 
бізнесу, при ускладненні якої з часом роботи підпри-
ємства стає можливий більш різносторонній аналіз.  
Р. Фатхутдінов наголошує, що необхідно застосову-
вати кілька десятків підходів до розробки стратегічних 
рішень для підвищення якості та ефективності, кож-
ний з яких припускає аналіз зовнішніх та внутрішніх 
факторів. Д. Берницька у статті «Стратегічний аналіз 
зовнішнього середовища підприємства методом 
PEST/STEP аналізу» вказує на те, що від зовнішніх 
факторів залежить система ресурсів компанії, яка ви-
значає параметри виробничої системи. 

Метою даної роботи є визначення можливості  
реалізації стратегічних імперативів розвитку торго- 
вельного підприємства на основі аналізу зовнішнього 
та внутрішнього середовища підприємства. 

Постановка завдання. Для досягнення поставле-
ної мети визначено наступні наукові завдання: ви-
явити основних конкурентів в профільній ніші під- 
приємства; визначити питому вагу споживання вина в 
групі алкогольних напоїв; визначити ринкову частку 
ТОВ «Бюро Вин» у профільній ніші в Україні; про- 
вести аналіз темпів зростання інфляції, товарообороту 
вина; сформувати та визначити внутрішні фактори 
впливу на діяльність підприємства; сформувати стра-
тегічні імперативи розвитку компанії. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Компа-
нія, діяльність якої досліджується, реалізує продукцію 
за декількома нішами: вино, випічка, продукти фер-
мерського виробництва, пиво та ін. Оскільки 40-50% 
прибутку приносить заклад «Good Wine» [15], що роз-
ташований в м. Київ, тому подальший аналіз буде до- 

цільно проводити на основі саме ніші вина, оскільки 
вона найбільш освоєна головною компанією. 

Загальна кількість дистриб’юторів вина в Україні 
налічує приблизно 40 компаній [19], які є потенцій-
ними або діючими конкурентами ТОВ «Бюро Вин». 
Серед них найбільш конкурентоспроможними можна 
вважати «Worldwide Spirits Group», «Vitis Group», 
«Укрімпорт» та «Wine Hunters» (мережа маркетів 
«Okwine»). 

«Worldwide Spirits Group» є імпортером вин зару-
біжного походження. Компанія має офіси в Хмель- 
ницькому та Києві. Завдяки розвиненій мережі «WSW 
Group» проводить діяльність у сегменті HoReCa та 
співпрацює зі спеціалізованими магазинами по всій 
Україні. На базі підприємства діє навчальний заклад 
сомельє «Academy of Wine&Spirits» [14; 19]. 

«Vitis Group» було засновано у 2008 році. Компа-
нія імпортує вино від 120 виробників. Загальна кіль-
кість найменувань вин, що представлені в асорти- 
менті, складає близько 1500 найменувань [12]. Компа-
нія регулярно проводить майстер-класи, дегустації, 
презентації та семінари, організує візити відомих ви-
норобів [19]. 

Торговий дім «Укрімпорт» утворився в результаті 
об’єднання декількох підприємств та ребрендингу у 
2008 році. Компанія має дуже розвинену дистриб’ю-
торську мережу з регіональними представництвами у 
обласних центрах та продовжує нарощувати поставки 
продукції завдяки налагодженій логістичній структурі. 
Асортимент продукції нараховує понад 1000 наймену-
вань. «Укрімпорт» співпрацює з всесвітньо відомими 
брендами вин. Загальна кількість виробників складає 
87 фірм [10]. Обсяг продажів компанії складає приб-
лизно 1,2 млн одиниць товару щорічно. 

Підприємство «Wine Hunters» має мережу марке-
тів вина «Okwine» в м. Київ, Львів, Одеса, Дніпро, Він-
ниця, Івано-Франківськ, Рівне та Луцьк, а також  
веде продажі через Інтернет-магазин, який схожий за 
зовнішнім виглядом на сайт магазину «Good Wine». 
Асортимент продукції складає приблизно 10 тис. оди-
ниць товару [13]. 

У статті О. Ралко «Дослідження виробництва та 
споживання вина в Україні» однією з причин недо- 
статньо розвиненого виноробства в Україні (окрім  
відчуження діяльності АР Крим від Української еко-
номіки) є нерозвинена культура споживання вина [16]. 
Адже, розвиток виноробства та об’єм споживання вза-
ємопов’язані, оскільки процес виноробства в Україні 
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відбувається одночасно зі стимулюванням вжитку про-
дукції шляхом проведення рекламних кампаній та  
маркетингових заходів. Збільшенню обсягів винороб-
ства перешкоджає скорочення сировинної бази, ви-
сокі тарифи на енергоносії, конкуренція з імпорте-
рами та зростання податкового навантаження. У 2018 
році частка спожитого імпортного вина складала 
59,5% [3].  

За даними Державної служби статистики, обсяг 
роздрібного товарообороту вина у 1 кварталі 2021 року 
склав 2 552 289,5 тис. грн, в тому числі 1 248 938,1 тис. 
грн товарів, що було вироблено в Україні. Найбільше 
вина було продано в м. Київ, Київській, Дніпропет-
ровській, Харківській, Львівській та Одеській об- 
ластях. 

За наведеними на рис. 1 показниками видно, що 
частка вина та шампанського, спожитого в Україні, у 
2020 році склала 24%. Отже, сегмент споживачів вина 

менший за обсягом, ніж сегмент споживачів міцних 
напоїв та пива, тому компанії-імпортеру та дис-
триб’ютору важливо чітко визначити платоспроможну 
категорію суспільства та створити необхідні умови для 
її зацікавлення у своєму продукті. Сучасні технології 
інтернет-маркетингу дозволяють зібрати необхідну ін-
формацію про «типовий образ» споживача, на якого 
зорієнтована продукція, застосовуючи в своїй основі 
традиційні методи[2; 20]: 

- об’єктивні тести; 
- стандартизовані самозвіти: тести-опитуваль-

ники, відкриті опитувальники, шкальні техніки, інди-
відуально орієнтовані техніки типу ролевих реперту- 
арних решіток; 

— проєктивні техніки; 
— діалогічні техніки (інтерв’ю, бесіди, діагнос- 

тичні ігри); 
— психофізіологічні, апаратурні методики. 

Рис. 1. Співвідношення обсягів роздрібного продажу алкоголю у 2020 році 

Складено авторами на основі джерела [9]. 

Останній пункт у переліку традиційних методів 
знаходить відгук у популяризації наукових організацій, 
що займаються нейромаркетинговими досліджен-
нями, — порівнюють активність відповідних частин 
мозку піддослідних, виміряну за допомогою електро- 
енцефалографа, під час показу рекламних матеріалів, 
художнього та текстового оформлення банерів, звуко-
вих записів та інших виробів з метою прогнозування 
поведінкового відгуку споживачів. 

Враховуючи той факт, що дохід ТОВ «Бюро Вин» 
від реалізації в магазинах роздрібної торгівлі за 2020 
рік склав 1 968 081 тис. грн та 211 266 тис. грн від  
реалізації продукції через Інтернет-магазин, а вели-
чина роздрібного товарообороту підприємств роздріб-
ної торгівлі за позицією звичайного та ігристого вина 
у 2020 році склала 14 069,5 млн грн, виходить, що при-
близна частка ТОВ «Бюро Вин» у ніші вина в Україні 
(імпортне та вітчизняне) складає 5-7%. Під час розра-
хунку ринкової частки бралося до уваги, що більша 
частина доходу припадає саме на торгівлю вином [11]. 
Отже, оцінка впливу різних зовнішніх факторів здійс-
нюватиметься по товарообігу вина.  

Рівень продажів вин прямо залежить від плато-
спроможності населення [4]. На рис. 2 видно, що но-
мінальна заробітна плата зростає на всій ділянці 2015-
2020 років, пік зростання спостерігається у 2017 році 

(37,1%), після чого приріст починає поступово спа-
дати, зменшуючись на 6-8%. Величина номінальної 
заробітної плати не повністю відображає платоспро-
можність населення, тому необхідно виконати аналіз 
динаміки номінальної та реальної заробітної плат. По-
казник індексу споживчих цін не включає усі товари 
та послуги, що споживаються населенням, але є до-
статньо репрезентативним. 

За даними рис. 3 видно, що найбільша розбіж-
ність між значеннями приросту номінальної та реаль-
ної заробітної плати спостерігається на ділянці 2015 
року. Пікового значення приріст реальної заробітної 
плати досягає в 2017 році (119,8%). Також в 2017 році 
спостерігається пікове значення приросту номінальної 
заробітної плати (137,1%). Протягом періоду 2015- 
2020 років абсолютне значення номінальної заробітної 
плати має постійну тенденцію до зростання. 

Починаючи з 2017 року, спостерігається падіння 
величин приросту номінальної та реальної заробітних 
плат та в 2020 році криві майже пересікаються при 
найменшій розбіжності за весь період. 

Інфляція є негативним економічним явищем, що 
впливає на рівень платоспроможності споживачів. Ви-
сокий рівень інфляції в 2015 році був обумовлений  
різким зростанням тарифів на житло, електроенергію, 
газ та воду, меблі, техніку та продукти харчування. 

Горілка та вироби 
лікеро-горілчані 

(28%)

Напої 
слабоалкогольні 

(4%)

Вина (16%)Коньяк (10%)

Вина ігристі 
(шампанське) (8%)

Пиво (34%)
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Рис. 2. Динаміка середньомісячної заробітної плати у 2015-2020 роках (січень-грудень), грн 

Складено авторами на основі джерела [18]. 

Рис. 3. Темпи зростання/спадання реальної та номінальної заробітної плати  
в Україні за 2015-2020 роки, % 

Складено авторами на основі джерел [6; 18]. 

Далі спостерігається зниження рівня темпу ін-
фляції, її відносна стабілізація. Для наочності в табл. 1 
наведено індекс споживчих цін в динаміці. 

Із табл. 2 видно, що з 2015 року спостерігається 
лінійне зростання роздрібного товарообороту вин під-
приємств роздрібної торгівлі. В 2014 році відбулося 
зниження темпу приросту товарообігу вина в Україні 
порівняно з попереднім роком на 6,9%, при цьому 
темп приросту підвищився на 9% порівняно з базис-
ним роком. 

Отже, за період 2011-2020 років обсяг товарообо-
роту вина в Україні в середньому за рік зростав на 
12,4%. Щорічний темп приросту коливався від -6.9% 
у 2014 році до 25,2% у 2018 році (рис. 4). Середньо- 
річний коефіцієнт росту складає 1,124. 

Діяльність підприємства характеризується постій-
ним впливом ендогенних та екзогенних факторів. Для 
чіткого та всебічного визначення стратегічних цілей 
підприємства необхідно розглядати вплив зовнішніх 
факторів у зв’язку з внутрішніми.    

До внутрішніх факторів впливу на діяльність під-
приємства можна віднести: 

1. HR-менеджмент та менеджмент персоналу. За-
гальна кількість менеджерів по роботі з персоналом 
складає 8 чоловік, з яких — HR-директор, 3 по роботі 
з оплати праці, 2 з підбору персоналу та 2 з питань 
нормування праці. Двоє співробітників з HR-відділу 
мають профільну освіту рівня магістр, інші мають 
вищу освіту за іншими спеціальностями. 
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Таблиця 1 
Індекс споживчих цін в Україні за 2015-2020 роки, % 

Рік 

Індекс споживчих цін, %

середньомісячний 
грудень до грудня 
попереднього року

до попереднього 
року 

2015 100,7 143,3 148,7

2016 100,9 112,4 113,9

2017 101 113,7 114,4

2018 100,8 109,8 110,9

2019 99,8 104,1 107,9

2020 100,9 105 102,7

Складено авторами на основі джерел [5-7]. 

Таблиця 2 
Аналіз динаміки товарообороту вина та вина ігристого в Україні за період 2011-2020 років  

(джерело: складено авторами на основі [17]) 

Рік 
Млн 
грн 

Абсолютні  
прирости, млн грн 

Коефіцієнти 
росту 

Темпи росту Темпи приросту 
Зна-
чення 

1% при-
росту, 
млн грн

цепні базисні цепні базисні цепні базисні цепні базисні 

3 4 5 6 7 8 9 10 11

2011 5078 - - - 1 - 100 - - -

2012 5563 485 485 1,096 1,096 109,6% 109,6% 9,6% 9,6% 50,78

2013 5917 354 839 1,064 1,159 106,4% 115,9% 6,4% 15,9% 55,63

2014 5508 -409 430 0,931 1,090 93,1% 109,0% -6,9% 9,0% 59,17

2015 6701 1193 1623 1,217 1,307 121,7% 130,7% 21,7% 30,7% 55,08

2016 7859 1158 2781 1,173 1,479 117,3% 147,9% 17,3% 47,9% 67,01

2017 8390,6 531,6 3312,6 1,068 1,547 106,8% 154,7% 6,8% 54,7% 78,59

2018 10502 2111,4 5424 1,252 1,799 125,2% 179,9% 25,2% 79,9% 83,906

2019 11870 1368 6792 1,130 1,929 113,0% 192,9% 13,0% 92,9% 105,02

2020 14070 2200 8992 1,185 2,114 118,5% 211,4% 18,5% 111,4% 118,7

Рис. 4. Динаміка товарообороту вина в Україні за 2012-2020 роки, % 

Складено авторами на основі джерела [17]. 

2. Ефективність роботи персоналу, кваліфікова-
ність та атмосфера всередині колективу. Всередині ко-
лективу підтримується здорова та робоча атмосфера. 
Посади займають лише кваліфіковані працівники, а 

рекрутовані на роботу в сервісному обслуговуванні, 
касири та технічні працівники проходять попередній 
інструктаж. 
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3. Логістика, система збуту та відносини з постав-
никами. Компанії належать 49% акцій в «Глобал Смарт 
Логістикс», що обумовлює розвинену логістичну сис-
тему. Збут продукції відбувається через торгівельні фі-
ліали, ресторації, інтернет-магазин та в сегменті 
HoReCa. ТОВ «Бюро Вин» має добре налагоджені 
зв’язки з багатьма іноземними виробниками вин та 
більш ніж 30 фермерами [11]. 

4. Рівень заробітної плати. Серед робочих вакан-
сій нижньої ланки середня заробітна плата встанов-
лена на рівні 20-25 тис. грн, середньої ланки — 50- 
60 тис. грн, а топ-менеджмент має заробітну плату 
приблизно на рівні 100 тис. грн та вище. 

5. Умови праці. Робітники забезпечені комфорт-
ними умовами праці. 

6. Плинність кадрів. Середня тривалість роботи
працівників в компанії складає 5-8 років, як серед  
торгових позицій, так і серед менеджменту. 

7. Система соціального забезпечення персоналу.
Компанія офіційно працевлаштовує своїх робітників, 
надає оплату в розмірі 50% на навчання та курси, на-
дає корпоративні умови страхування, передбачена фі-
нансова допомога під час декрету. Всім співробітни-
кам надається скидка на придбання продукції компа-
нії. 

8. Рентабельність капіталу, чистий прибуток, до-
ступність кредиту та активи організації. Рентабель-
ність капіталу складає 31,2% за величини чистого при-
бутку 253 351 тис. грн. Обсяг активів підприємства 
складає 1 755 792 тис. грн. Компанія здійснює ретель-
ний моніторинг та управління своєї позиції ліквідно-
сті. На підприємстві використовується процес деталь-
ного бюджетування та прогнозування грошових кош-
тів з метою гарантування наявності достатнього обсягу 
коштів для виконання своїх платіжних зобов’язань. 

9. Переваги розташування. Головний заклад
(«Good Wine») знаходиться на вулиці Мечникова, біля 
станції метро Кловська та Бесарабського ринку, в  
центрі м. Київ. Неподалік від місцезнаходження за-
кладу знаходяться Маріїнський парк, парк ім. Тараса 
Шевченка та вул. Хрещатик. 

10. Маркетинг та реклама. Витрати на 31 грудня
2020 року, за даними фінансового звіту ТОВ «Бюро 
Вин», на маркетинг та рекламу склали 8 431 тис. грн, 
що складає 81,5% від загальної суми витрат в цій ка-
тегорії в 2019 році. Списання рекламних матеріалів 
склало 22 294 тис. грн, що більше аналогічного по- 
казника в 2019 році на 1,5% [11].  

Після визначення зовнішніх та внутрішніх фак-
торів впливу на діяльність компанії можливе виокрем-
лення слабких та сильних сторін, побудова на основі 
існуючого потенціалу розвитку стратегічних цілей. Для 
реалізації стратегічних імперативів необхідний певний 
стан фінансової стабільності підприємства. Основні 
показники стабільності за [8] розраховано у формулах 
1, 2  та 3. Дані взято з фінансової звітності підприєм-
ства [11]. 

Коефіцієнт маневреності власного капіталу за 
2020 рік, що дорівнює відношенню власних оборотних 
коштів до загального обсягу власного капіталу, пока-
зує частку коштів, що можуть бути використані за по-
треби підприємства (нормативне значення повинно 
бути більше 0), розраховується за формулою: Км = 	 [власний	капітал] [необоротні	активи][власний	капітал] = 	−0,017. (1) 

Значення коефіцієнту менше нормативного,  
оскільки підприємство збільшило обсяг необоротних 
активів у 2020 році, що може бути пов’язано з розши-
ренням торгових площ, оскільки обсяг активів з права 
користування зріс на 330 815 тис. грн порівняно з ба-
зовим роком. Коефіцієнт маневреності власного капі-
талу в 2019 році складав 0,38, що значно вище норма-
тивного значення. 

Гнучкість застосування грошових коштів також 
залежить від спроможності підприємства погасити ко-
роткострокові зобов’язання за рахунок найбільш лік-
відних засобів. Коефіцієнт поточної ліквідності розра-
ховується за формулою (нормативне значення складає 
1-2): Кл = 	 [оборотні	активи][поточні	зобов язання	і	забезпечення] = 	2,06. (2) 

Значення коефіцієнту поточної ліквідності вище 
нормативного, що означає платоспроможність підпри-
ємства та достатній обсяг оборотних активів. Врахову-
ючи сферу діяльності компанії, можна зробити висно-
вок, що збільшення коефіцієнту поточної ліквідності 
при збільшенні тривалості операційного циклу (зрос-
тання на 18 діб) відповідає покращенню фінансової 
стабільності підприємства [1].  

Коефіцієнт автономності дозволяє оцінити неза-
лежність підприємства від зовнішніх джерел фінансу-
вання його діяльності: Кавт = 	 [власний	капітал][сума	балансу] = 0,46.	 (3)

Значення коефіцієнту автономності підприємства 
за 2020 р. нижче нормативного (>0,5), різниця складає 
0,04. Це означає, що компанія достатньо використовує 
власний потенціал та може збільшити власну ринкову 
частку, обсяг продажів за рахунок додатково залучених 
позикових коштів. 

Динаміка змін вищевказаних показників за попе-
редні роки представлена у табл. 3. 

Таблиця 3 
Динаміка зміни показників фінансової стабільності ТОВ 
«Бюро Вин» у 2018-2020 роках (розроблено авторами) 

Рік 
Коефіцієнт 
маневреності 

Коефіцієнт 
поточної  
ліквідності 

Коефіцієнт
автоном- 
ності 

2018 0,17 1,39 0,45

2019 0,38 1,94 0,53

2020 -0,02 2,06 0,46

На основі аналізу зовнішніх та внутрішніх факто-
рів побудовано матрицю SWOT (табл. 4). 

Відповідно до стратегічних рішень на рис. 5 схе-
матично зображено дерево цілей, згідно з яким найви-
щий пріоритет має вихід компанії на нові ринки збуту, 
оскільки цьому сприяє актуальна ситуація.  

Висновки. За даними проведеного дослідження 
найбільше вина за перший квартал 2021 року було 
продано в м. Києві, Київській, Дніпропетровській, Ха-
рківській, Львівській та Одеській областях. Отже, ці 
регіони є найбільш сприятливими для реалізації про-
фільної продукції підприємства, що розглядається. 
Приблизна доля ТОВ «Бюро Вин» у ніші роздрібного 
продажу вина в Україні (імпортне та вітчизняне) скла-
дає 5-7%.  
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Таблиця 4 
Матриця SWOT-аналізу ТОВ «Бюро Вин» (розроблено авторами) 

Сильні сторони (strengths)
- HR-менеджмент; 
- наявність великої кількості торго-
вих марок; 
- вигідне місцерозташування; 
- інвестиції в дочірні та асоційовані 
підприємства; 
- диверсифікація діяльності; 
- якість продукції; 
- добре налагоджена система збуту; 
- логістика; 
- налагоджена комунікація зі спо-
живачами 

Слабкі сторони (weaknesses) 
- Базування закладів лише в  
м. Київ; 
- слабка інформованість про не- 
основні товари та послуги 

Можливості (opportunities) 
- Поширення своїх закладів на 
інші регіони України (Одеська, 
Дніпропетровська, Харківська та 
Львівська області); 
- об'єднання в холдинг; 
- збільшення ринкової долі 

SO - стратегічні рішення
- Вихід на нові ринки збуту та сег-
менти ринку; 
- посилення позиціонування неос-
новних товарів 

WO - стратегічні рішення 
- Розробка маркетингової страте-
гії, що охоплює всі товари та по- 
слуги; 
- дослідження відповідного сег- 
менту споживачів в потенційних 
регіонах збуту 

Загрози (threats) 
- Втрата ринкової долі в резуль-
таті заповненості профільної 
ніші іншими дистриб'юторсь-
кими компаніями в інших регіо-
нах України; 
- поява нових товарів та товарів-
замінників; 
- нестабільна економічна та по-
літична ситуація в країні 

ST - стратегічні рішення
- Постійний моніторинг ринку та 
поставка товарів, відповідних по-
питу; 
- інвестування в бізнес-проєкти за-
кордоном 

WT - стратегічні рішення 
- Просування неосновних товарів 
на Інтернет-платформах та ство-
рення дискусій на відповідну те-
матику з метою залучення уваги та 
позиціонування товарів у свідо- 
мості споживача; 
- гнучка цінова політика 

У період з 2018 по 2020 рік спостерігається зни-
ження рівня темпу інфляції, індекс споживчих цін (до 
попереднього року) в 2020 році складає 102,7%. Серед-
ньорічний темп росту товарообороту вина в Україні 
дорівнює 112,4% та має тенденцію до зростання. За 
період 2011-2020 років обсяг товарообороту в серед-
ньому за рік зростав на 12,4%. Товарооборот вина у 
2020 році склав 14 070 млн грн, що відповідає темпу 
росту в 118,5%. 

Компанія достатньо використовує власний по- 
тенціал та може збільшити власну ринкову частку, об-
сяг продажів за рахунок додатково залучених позико-
вих коштів. На підприємстві «Бюро Вин» спостеріга-
ється зниження витрат на маркетинг та рекламу, по- 
рівняно з 2019 роком. Головний заклад компанії 
«Good Wine» має переваги в розташуванні, надає ком-
фортні умови праці та має систему знижок та матері-
альної допомоги своїм співробітникам. ТОВ «Бюро 
Вин» має налагоджену систему логістики, оскільки во-
лодіє 49% акцій логістичної компанії, що займається 
міжнародними перевезеннями ТОВ «Глобал Смарт 
Логістикс».  

Поточний фінансовий стан підприємства відпові-
дає наявності потенціалу розвитку та можливості реа- 
лізації стратегічних імперативів. Значення коефіцієнту 
поточної ліквідності вище нормативного, що означає 
платоспроможність підприємства та достатній обсяг 
оборотних активів. Збільшення коефіцієнту поточної 
ліквідності при збільшенні тривалості операційного 
циклу відповідає покращенню фінансової стабільності 
підприємства. Значення коефіцієнту автономності 
складає 0,46, що означає достатнє використання ком- 
панією власного потенціалу та має можливість збіль- 
шити власну ринкову частку та обсяг продажів за ра-
хунок додатково залучених коштів. 

У перспективі можливе розширення комплексу 
методів, що дозволяють оцінювати стратегічний по- 
тенціал підприємства та сприяють побудові ієрархічної 
структури рішень. Подальші дослідження будуть 
включати в себе використання сучасних технологій Ін-
тернет-маркетингу для аналізу підприємства та його 
оточення. 
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КОМУНІКАЦІЙНА СКЛАДОВА МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
КОМУНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ ЯК ФАКТОР ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ МІСТА 

Постановка проблеми. Визначенню можливостей і 
завдань забезпечення конкурентоспроможності міст 
присвячено значну кількість публікацій, в тому числі 
концептуальні дослідження [1-5 та ін.].  

Господарство сучасного міста є достатньо склад-
ною системою, яка створює умови для ефективної 
життєдіяльності людини: послуги з водопостачання, 
опалення, водовідведення, санітарної очистки і благо-
устрою міст, утримання і експлуатації комунального 
житлового фонду, експлуатації і ремонту шляхів і шля-
хових інженерних споруд, утримання і благоустрою 
парків, скверів, а також зон масового відпочинку, на-
дання готельних послуг, послуг технічної інвентариза-
ції, міського транспорту, послуг з охорони здоров’я, 
освіти, громадського харчування та багато інших. Тому 
реформування житлово-комунального господарства 
(ЖКГ) є однією з найактуальніших проблем, оскільки 
стосується інтересів як населення, так і всього народ-
ного господарства України. Особливість сьогодніш-
нього етапу реформування полягає в тому, що одно-
часно відбуваються кілька процесів: інституційних, 
пов'язаних з демонополізацією управління житлом та 
комунальною інфраструктурою, зміною організа-
ційно-правових форм організації ЖКГ, перерозподі-
лом ринків послуг; організаційних, які пов'язані з пе-
рерозподілом повноважень щодо ЖКГ між рівнями 
влади, відходом органів місцевого самоврядування від 
керівництва господарською діяльністю підприємств, 
переходом на нові форми договірних відносин  
(оренда, концесії) [6, с. 43]. 

Актуалізація проблем маркетингової діяльності 
комунальних підприємств пов’язана з пріоритетами 
створення технологічного та наукового потенціалів пе-
реходу до інноваційного розвитку, розширення та 
структурування внутрішнього регіонального попиту на 
послуги ЖКГ. Недоліком маркетингу на багатьох ко-
мунальних підприємствах є недостатнє опрацювання 
методів і відсутність належного забезпечення системи 
комунікацій зі споживачами. 

Тому дослідження комунікаційної складової мар-
кетингової діяльності комунальних підприємств як 
фактору забезпечення конкурентоспроможності міста 
є актуальним і своєчасним. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Процеси 
забезпечення конкурентоспроможності міст знайшли 
відображення у працях багатьох науковців. Як зазна-
чав С. Анхольт, брендинг територій є одним з найпо-
тужніших інструментів довгострокового підвищення 
конкурентоспроможності міст та регіонів з числен-
ними соціальними ефектами [7-8]. У роботі Д. Фро- 
лова і А. Стрекалової розглядається медіатизація 

(mediatization) сучасного суспільства як невід'ємна  
частина глибоких соціокультурних змін, що розгорну-
лися в епоху постмодерну, коли виробництво і поши-
рення символічних продуктів є основним змістом ко-
мунікаційних потоків між підприємствами, організа- 
ціями та індивідами [9, с. 54-62]. 

Фахівцями Інституту економічних досліджень та 
політичних консультацій систематично визначається 
Індекс конкурентоспроможності міст України (ІКМ) 
щодо 45 міст [10], який формується на підставі опра-
цювання статистичних даних, офіційних документів, 
анкетування суб’єктів підприємницької діяльності 
тощо. ІКМ використовується як аналітичний інстру-
мент для оцінювання бізнес-клімату в містах, зокрема, 
ефективності економічного врядування та стимулю-
вання конкуренції між містами у створенні сприятли-
вого бізнес-клімату. 

У наукових працях активно обговорюються ос- 
новні тренди глобалізації й урбанізації. Наприклад, 
А. Поліщук відзначає, що «Урбанізаційні процеси 
приводять до посилення конкуренції між регіонами 
світу, державами та окремими містами за людські, фі-
нансові, технологічні, інформаційні та інші ресурси. 
Тому необхідно розуміти, які управлінські рішення до-
помагають розкрити потенціал урбанізації, сприяють 
зростанню регіональної та національної економіки та 
підвищенню якості життя населення, особливо з 
огляду на те, що економіка України є високо урбані-
зованою, а відсоток міського населення та ВРП, ви- 
робленого в містах, постійно зростає. Існує запит на 
розумну, безпечну і стійку трансформацію міського 
простору та економіки. Сьогодні міста поступово ста-
ють самостійно діючими суб’єктами в конкурентних 
процесах на всіх рівнях. Розуміння сутності конку- 
ренції між містами, оволодіння методами її оцінки та 
управління конкурентоспроможністю міст стає все 
більш актуальним завданням для органів регіональ-
ного управління та місцевого самоврядування» [11, 
с. 135]. 

Деякі автори розглядають діяльність комунальних 
підприємств з точки зору концепції якості життя. У 
статті Д. Михайленко та О. Грипіч сформульовано по-
ложення концептуального підходу до формування со-
ціальних стандартів нової якості життя як складової 
соціальної безпеки в Україні. «Об’єктивна модель  
якості життя являє собою результат поєднання різних 
характеристик життєдіяльності індивіда в певних умо-
вах, що забезпечують адекватність параметрів життя 
видам діяльності та потребам людини» [12, с. 226]. 

Проблемам маркетингової діяльності підпри-
ємств присвячені роботи О. Пономаренко, І. Пивовар, 
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І. Лісної, І. Станкевич, І. Поліщук, Є. Борисевич, 
Є. Кильницької, Ю. Сергієнко, В. Гур’єва, В. Дикань 
[13-16] та інших дослідників. Але потребують окре-
мого розгляду питання сучасних комунікацій кому- 
нальних підприємств зі стейкхолдерами у взаємозв’яз-
ку з забезпеченням конкурентоспроможності міста. 

Метою даної статті є розробка питань форму-
вання комунікаційної складової маркетингової діяль- 

ності комунальних підприємств як фактора забезпе-
чення конкурентоспроможності міста. 

Виклад основного матеріалу. Чому саме діяльність 
комунальних підприємств та система їх взаємодії зі 
стейкхолдерами привертає нашу увагу в контексті  
розгляду кола питань щодо забезпечення конкуренто-
спроможності міста? Для відповіді на це питання спо-
чатку узагальнимо характерні особливості міста як 
об’єкта дослідження (рис. 1). 

Рис. 1. Характеристика міста як об’єкта дослідження  
(складено автором на підставі джерела [17]) 

За визначенням М. Портера, «Конкурентоспро-
можність міста — це економічна категорія, що харак-
теризує здатність території досягати високого та по- 
стійно зростаючого рівня життя населення за рахунок 
підвищення продуктивності використання праці й ка-
піталу як чинними, так і новими підприємствами — 
творцями доданої вартості» [18]. На рис. 2 у схема- 
тичному вигляді наведено сутність категорії «конку-
рентоспроможність міста» у відповідності до існуючих 
теоретичних підходів. 

Розглядаючи характер та особливості житлово-
комунальних послуг, погодимося з О. Попадюк у тому, 
що вони відносяться до універсальних, тобто передба-
чають повсюдне поширення, рівномірно високу стан-
дартизовану якість і загальну доступність, справед-
ливу, розумну та доступну для населення ціну, визна-
чають специфіку ЖКГ, яка проявляється у наступ-
ному: житлово-комунальні послуги є залежними від 
розташування джерел ресурсів, оскільки місця вироб-
ництва послуг та їх споживання співпадають; для ко-
мунальних послуг, як обов’язкового суспільного блага, 
властива колективна організація споживання у формі 
загальних систем обслуговування; призначенням та 
метою діяльності комунальних підприємств є життєза-
безпечення міста; визначальний вплив соціальних 
чинників обумовлює ще одну особливість ЖКГ, а саме 
специфічність критеріїв оцінювання ефективності 
його функціонування. Характерні для сфери вироб- 
ництва економічні критерії ефективності, такі як рен-
табельність, продуктивність, фондовіддача досить  
часто виявляються недостатніми для підприємств 
ЖКГ. На перше місце тут висуваються критерії якості 
обслуговування населення, комфортність, естетика, 
екологічні чинники, яким надається перевага [20, 
с. 86].  

Слід відзначити також наступні особливості по- 
слуг ЖКГ: безперервність виробництва, локальний ха-
рактер надання послуг, залежність попиту на кому- 
нальні послуги від кліматичних умов, сезонних коли-
вань, одночасність виробництва й споживання послуг, 
неможливість у більшості випадків складування і на-
громадження послуг комунальних підприємств (рис. 3). 

Специфіка комунальних підприємств у порів-
нянні з іншими сферами бізнесу полягає у тому, що 
вони створюються уповноваженими органами місце-
вого самоврядування на основі комунальної форми 
власності, з метою забезпечення соціально-економіч-
них потреб територіальної громади.  

За призначенням та функціями комунальні під- 
приємства поділяють на такі групи [21]: санітарно- 
технічні (водопроводи, каналізація, підприємства з са-
нітарної очистки); транспортні (трамваї, тролейбуси, 
автобуси, метрополітен та ін.); комунальної енерге-
тики (електричні, газові, теплові мережі та ін.); кому-
нального обслуговування (готелі та ін.); підприємства 
та організації зовнішнього міського (селищного) бла-
гоустрою (підприємства шляхового господарства, озе-
ленення, вуличного освітлення та ін.)  

Виходячи з вищесказаного, можемо стверджу-
вати, що діяльність комунальних підприємств, якість 
та своєчасність їх послуг, система взаємодії з мешкан-
цями міста та бізнес-структурами є одним із найваж-
ливіших факторів забезпечення конкурентоспромож-
ності міста: адже місто лише тоді може виконувати  
функцію лідера розвитку (концентрація виробництва 
та підвищена компактність), коли існує відповідна  
житлово-комунальна інфраструктура, яка спирається 
на сучасні технології й забезпечує високу якість та на-
дійність функціонування всіх систем життєзабезпе-
чення. У відповідності до ієрархії потреб А. Маслоу,  
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Рис. 2. Сутність та складові категорії «конкурентоспроможність міста»  
(складено автором на підставі джерел [8-11; 17-19]) 

Рис. 3. Види та специфіка комунальних послуг  
(складено автором на підставі джерел [20; 21]) 
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потреби більш високих рівнів «піраміди» можуть 
з’явитися тільки в тому випадку, якщо досягнуто пев-
ний рівень задоволення потреб попереднього рівня 
[22, с. 127]. 

Друге питання, на яке ми маємо дати відповідь — 
це виявлення особливостей маркетингової діяльності 
комунальних підприємств. 

Як зазначає у своїй публікації В. Шевченко, «іс-
нують дві великі проблеми, які перешкоджають регу-
люванню діяльності локальних монополій і розвитку 
конкуренції у сфері житлово-комунального господар-
ства: відсутність правової бази для регулювання діяль-
ності локальних монополій та ротаційність житлово-
комунального господарства і відсутність у низці регіо-
нів розділення функцій замовника і підрядника у 
ЖКГ» [23, с. 663]. 

Дійсно, про який маркетинг можна говорити в 
умовах практичної відсутності конкуренції на ринку 
житлово-комунальних послуг та некомерційного або 
дотаційного характеру діяльності багатьох комуналь-
них підприємств? «Реальна конкуренція в прямому  
сенсі цього слова на ринку ЖКГ розвинена слабо, 
тобто практично відсутня. Це знижує стимул керів- 
ництва підприємств у плані вдосконалення якості на-
даних послуг. Організація служби сервісу — це збір та 
аналіз скарг і претензій, вироблення рекомендацій 
щодо підвищення якості послуг, кінцевий моніторинг 
якості всієї параметричної низки нової послуги, виве-
деної на ринок, який дає змогу своєчасно реагувати на 
виникаючі вимоги різних цільових груп спожива-
чів», — зазначає В. Шевченко [23, с. 665]. 

Фахівці визначають такий специфічний марке-
тинг як соціальний — інструмент узгодження інтересів 
організації, споживачів і всього суспільства, адже дія-

льність підприємств міського господарства спрямо-
вана на досягнення соціального ефекту. Корінна від-
мінність соціального маркетингу від комерційного ук-
ладено в його специфічному продукті — соціальних 
ідеях, які є суспільним товаром і можуть за допомогою 
ринкових важелів поширюватися як продукти обміну. 
Метою соціального маркетингу є спрямованість всіх 
зусиль на досягнення соціального ефекту в суспільстві 
[24].  

Проте чи правомірно розглядати маркетинг у 
сфері ЖКГ виключно з позицій соціального марке- 
тингу, свідомо виключивши з нього комерційну скла-
дову лише на підставі того, що комунальні послуги — 
ринок локальних монополій? 

На наш погляд, це не вірно з наступних причин. 
1. Проблема полягає не так у локальному моно-

полізмі комунальних підприємств, як у монопольному 
становищі постачальників сировини для них. 

2. З першої проблеми випливає друга — недоско-
налість та непрозорість методик формування науково 
обґрунтованих цін (тарифів). 

3. Наслідком монополізму на ринку ЖКГ є й об-
меженість фінансування комунальних підприємств, 
оскільки монополіст зацікавлений не у капіталовкла-
деннях, а у «знятті вершків» з цього бізнесу з наступ-
ним виведенням надприбутків за кордон. 

4. Відсутність дієвого контролю та ефективного
моніторингу діяльності комунальних підприємств — 
наслідок як монополізму, так і неефективного регіо-
нального та місцевого менеджменту. 

Результатом є низька якість надання комуналь-
них послуг, низька віддача та велика зношеність ос- 
новних фондів, застарілі технології, відсутність квалі-
фікованих кадрів (рис. 4). 

Рис. 4. Схема факторів впливу на господарську діяльність комунальних підприємств  
(складено автором на підставі джерел [25-29]) 

Звертає на себе увагу дефіцит фінансових ресур-
сів комунальних підприємств і неефективні процеси їх 
використання, зокрема корупційні схеми, які призво- 

дять до погіршення якості надання суспільних послуг 
і збитковості цих підприємств, залежності від дотацій, 
фізичного та морального зношення основних засобів. 
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Як зазначають О. Жулин та Л. Зеленюк-Джунь, «су-
часні реалії в комунальному секторі свідчать про те, 
що комунальні підприємства є найменш ринковими, 
найбільш закритими та найбільш корумпованими. 
Державне регулювання комунальних підприємств  
позбавляє їх можливості приймати самостійні фінан-
сові рішення щодо головних питань з реформування 
та фінансового оздоровлення» [25, с. 174]. 

Зазвичай витрати на оплату праці керівників ко-
мунальних підприємств є необґрунтовано завище-
ними, а встановлені комунальні тарифи не відповіда-
ють якості послуг, що надаються. Розміри тарифів не 
враховують платоспроможності громадян, зумовлюють 
проблему масового отримання субсидій, надання 
яких, в умовах тінізації заробітних плат, посилює не-
рівномірність розподілу податкового навантаження та 
збільшує видатки місцевих бюджетів [26, с. 211]. Ве-
лика кількість комунальних підприємств і відсутність 
дієвого контролю з боку держави перешкоджають  
ефективному моніторингу їхньої діяльності, а низький 
рівень прозорості створює передумови зловживання 
службовим становищем керівниками. Існують значні 
втрати енергоресурсів на тлі відсутності стимулів у ви-
робників і споживачів комунальних послуг до зни-
ження цих втрат за рахунок впровадження інновацій-
них, науково обґрунтованих енергозберігаючих техно-
логій та обладнання [28, с. 62]. 

Незважаючи на всі перераховані вище негативні 
фактори та умови, проблема реформування ЖКГ по-
винна вирішуватися, причому саме в контексті забез-
печення конкурентоспроможності міст. 

По-перше, реальний шанс надає, на наш погляд, 
децентралізація, в ході якої виникають нові можливо-
сті впливу на регіональні тенденції розвитку з боку на-
селення, територіальних громад і місцевих еліт.  

По-друге, відновлення та розвиток комунального 
господарства міст доцільно розглядати в контексті 
чинників взаємодії агентів попиту та пропозиції на ло-
кальних ринках. Спираючись на проведені нами до- 
слідження [30]), зазначимо, що розвиток локальних 
(місцевих) ринків пов’язаний з більш повним викори-
станням місцевих можливостей та ресурсів, а також  
ефективним застосуванням регуляторних механізмів 
впливу на локальні споживчі ринки структур регіо- 
нальної та місцевої влади.  

По-третє, житлово-комунальний сектор має всі 
ознаки потенційного галузевого драйверу розвитку, 
який здатний за умови ефективного використання за-
безпечити економічну модернізацію на місцевому  
рівні. 

Четверте — необхідність формулювання концепції 
сталого розвитку міста з позицій «гуманної еконо-
міки»: відмови від погоні за миттєвою вигодою, 
вміння будувати довгострокові стратегії, уваги до еко-
логії; відмови від гігантизму, повороту «до людини»; 
формування сучасних ціннісних орієнтирів. У сучас-
ному інформаційному суспільстві нова економіка  
міста — це економіка знань і особистого інтелектуаль-
ного потенціалу, який і стає основним фактором ви-
робництва і конкурентоспроможності, у тому числі, в 
галузі комунальних послуг. 

Ґрунтуючись на вищевикладеному, спробуємо 
сформулювати напрямки ефективної маркетингової 
комунікації підприємств ЖКГ зі споживачами в існу-
ючих умовах. 

Концептуальним підходом, на наш погляд, має 
бути інформаційна прозорість, гласність як передумо-
ва ефективних комунікацій між комунальними під- 
приємствами та споживачами їх послуг. Концепція 
транспарентності як складова маркетингу була нами 
розглянута раніше стосовно будівельної галузі [31]. 
Наразі вважаємо доцільним її проєктування на жит-
лово-комунальну галузь, тому що концепція транспа-
рентності полягає в якісно новому підході до форму-
вання маркетингової політики. Новизна визначається 
переходом від суто рекламного специфічного подання 
інформації цільовим аудиторіям до системного імідж-
білдингу комунального підприємства (рис. 5). 

Такий напрям простежується й у працях інших 
дослідників. Наприклад, Л. Базалієва вважає, що «до-
вірчі взаємини між учасниками мережі стейкхолдерів 
є основою оптимізації трансакційних витрат, збіль-
шення тривалості взаємин, мінімізації втрат від ін- 
формаційної асиметрії. Довірчі очікування можуть 
проявлятися у формі часткової або повної передплати, 
очікування дотримання термінів поставки, відповідно-
сті фактичної відповідності товарів (послуг), що по- 
ставляються, заяв, виконання гарантійних зобов’язань 
тощо. Довірчі наміри реалізуються у формі укладання 
попереднього договору та ін. Довірча поведінка перед-
бачає виконання взятих зобов’язань у повному обсязі. 
Тобто довірчі очикування визначаються довірчими 
емоціями та когнітивною активністю, довірчі наміри 
свідчать про готовність до дій, а довірча поведінка ре-
алізується безпосередньо в довірчих діях» [32, с. 306]. 

Таким чином, комунікаційна складова маркетин-
гової діяльності комунальних підприємств як фактор 
забезпечення конкурентоспроможності міста — це  
сукупність процесів передачі інформації про товари чи 
послуги та їх характеристики безпосередньо цільовій 
аудиторії та отримання зворотної відповідної реакції 
споживачів та інших стейкхолдерів. Тобто комунікація 
має ознаки інтерактивного діалогу. Класична теорія 
маркетингових комунікацій розглядає такі складові: 
реклама, PR, стимулювання збуту, особистий продаж, 
прямий маркетинг [33, с. 49]. Але стосовно комуналь-
них підприємств на перший план виходить PR — Public 
relations — координовані зусилля по створенню у спо-
живачів та громадськості сприятливого уявлення про 
підприємство та його послуги. 

Аналізуючи функції PR, відзначимо не тільки 
встановлення взаєморозуміння між підприємством, 
організацією і громадськістю, позитивного іміджу, але 
й створення у співробітників комунального підприєм-
ства почуття відповідальності і зацікавленості в його 
справах. У зв’язку з цим підкреслимо важливість так 
званого внутрішнього (чи внутрішньо корпоратив-
ного) PR — інструменту створення довірчих відносин 
керівництва підприємства з персоналом на всіх рівнях 
управління. 

Серед методів PR, які доцільно застосовувати ко-
мунальним підприємствам: пабліситі (пропаганда) — по-
ширення позитивних відомостей про підприємство у 
засобах масової інформації та інтернет-ресурсах: нові 
послуги, кадрові зміни, отримання контрактів, тех- 
нічне переозброєння та інша цікава для громадськості 
інформація; репутаційний менеджмент як система за-
ходів щодо зміцнення і підтримки стійкої позитивної 
репутації комунального підприємства; ефективне ді-
лове спілкування — надання інформаційних матеріа- 
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Рис. 5. Комунікаційна складова маркетингової діяльності комунальних підприємств  
(авторська розробка) 

лів, відповіді на запити преси та громадськості, спіл-
кування безпосередньо зі споживачами стосовно на-
дання послуг тощо.  

Висновки. У процесі розробки питань форму-
вання комунікаційної складової маркетингової діяль-
ності комунальних підприємств як фактора забезпе-
чення конкурентоспроможності міста ми дійшли та-
ких висновків. 

1. Діяльність комунальних підприємств та сис-
тема їх взаємодії зі стейкхолдерами потребує розгляду 
у контексті кола питань щодо забезпечення конкурен-
тоспроможності міста. 

2. Якість та своєчасність комунальних послуг, си-
стема взаємодії з мешканцями міста та бізнес-структу-
рами є одним із найважливіших факторів забезпе-
чення конкурентоспроможності міста: адже місто 
лише тоді може виконувати функцію лідера розвитку 
(концентрація виробництва та підвищена компакт-
ність), коли існує відповідна житлово-комунальна ін-
фраструктура, яка спирається на сучасні технології й 
забезпечує високу якість та надійність функціону-
вання всіх систем життєзабезпечення. 

3. Маркетинг у сфері ЖКГ не доцільно розгля-
дати виключно з позицій соціального маркетингу, сві-
домо виключивши з нього комерційну складову, не-
зважаючи на суттєві особливості діяльності комуналь-
них підприємств. Проблема полягає не так у локаль-
ному монополізмі комунальних підприємств, як у мо-
нопольному становищі постачальників сировини для 

них та недосконалому місцевому менеджменті. Низька 
якість надання комунальних послуг, низька віддача та 
велика зношеність основних фондів, застарілі техно-
логії, відсутність кваліфікованих кадрів потребують 
вирішення не в соціальній, а в економічній площині.  

4. Незважаючи на всі перераховані вище нега-
тивні фактори та умови, проблема реформування ЖКГ 
повинна вирішуватися в ході децентралізації, коли ви-
никають нові можливості впливу на регіональні тен-
денції розвитку з боку населення, територіальних гро-
мад і місцевих еліт.  

Відновлення та розвиток комунального господар-
ства міст доцільно розглядати в контексті чинників 
взаємодії агентів попиту та пропозиції на локальних 
ринках. Розвиток локальних (місцевих) ринків пов’я-
заний із більш повним використанням місцевих мож-
ливостей та ресурсів, а також ефективним застосуван-
ням регуляторних механізмів впливу на локальні спо-
живчі ринки структур регіональної та місцевої влади.  

Житлово-комунальний сектор має всі ознаки по-
тенційного галузевого драйверу розвитку, який здат-
ний за умови ефективного використання забезпечити 
економічну модернізацію на місцевому рівні. 

5. Концептуальним підходом до формування ко-
мунікаційної складової маркетингової діяльності ко-
мунальних підприємств має бути інформаційна прозо-
рість як передумова ефективних комунікацій між ко-
мунальними підприємствами та споживачами їх по- 
слуг. 
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6. Стосовно комунальних підприємств на перший
план виходить PR — Public relations — координовані 
зусилля по створенню у споживачів та громадськості 
сприятливого уявлення про підприємство та його по-
слуги. 

7. Серед основних методів PR, які доцільно засто-
совувати комунальним підприємствам: пабліситі, репу-
таційний менеджмент, ефективне ділове спілкування.  

Питання практичного застосування цих методів у 
сфері ЖКГ потребують подальших досліджень. 
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ІНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГ ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ 
ДІЯЛЬНОСТІ ТА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ КОМПАНІЙ 

ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ 

Постановка проблеми. Для України туризм як 
один із сегментів функціонування підприємств малого 
та середнього бізнесу є дуже важливим напрямом еко-
номічної діяльності країни, оскільки дана галузь на- 
ціональної економіки нараховує більше трьох тисяч 
зареєстрованих турагенцій. На фоні негативного 
впливу існуючих обмежень унаслідок пандемії Ковід-
19 і постійного зростання конкуренції на внутріш-
ньому та зовнішньому ринках вітчизняним компаніям 
важливо застосовувати найбільш ефективні механізми 
збереження власних позицій на ринку, весь інстру- 
ментарій підвищення обсягів продажів продукту (по- 
слуги) покупцям (клієнтам) та зниження (а можливо й 
уникнення) потенційних ризиків для підвищення 
стійкості та конкурентоспроможності бізнесу. У зв'яз- 
ку з цим широке використання туркомпаніями Інтер-
нет-технологій та інструментарію маркетингу, зокрема 
Інтернет-маркетингу, здатне забезпечити ефективну 
взаємодію як із зовнішнім середовищем, так і управ-
ління взаємовідносинами усередині туристичного біз-
несу.  

Інтернет-маркетинг (від англ. Internet marketing) 
як практика використання усіх аспектів традиційного 
маркетингу в Інтернеті включає такі напрями, як: про-
сування в соціальних мережах (SMM), оптимізація 
сайту для пошукових систем (SEO), email-маркетинг, 
маркетинг в пошукових системах (SEM), вхідний мар-
кетинг, партнерський маркетинг та інші види [1-5]. 

Актуальність використання компаніями малого 
та середнього бізнесу туристичної галузі такого інстру-
менту як Інтернет-маркетинг пов’язана з тим фактом, 
що аудиторія користувачів Інтернету, як глобальної 
інформаційної системи, демонструє постійне зрос-
тання, користувачі усе частіше і із задоволенням ви-
трачають гроші в Інтернеті. Саме тому компаніям в 
Інтернеті потрібно шукати потенційних клієнтів, в 
чому й допомагає такий інструмент, як Інтернет-мар-
кетинг як один із головних інструментів нецінової 
конкуренції, яка все більше і більше витісняє цінову 
конкуренцію, засновану на методі зниження цін.  
Унаслідок цього можливості впровадження інтернет-
маркетингових засобів компаніями туристичної галузі 
потребують подальшого дослідження. 

Аналіз останніх досліджень. Теоретичні та прак- 
тичні основи використання Інтернет-маркетингу в  
бізнесі розглянуто в роботах як українських, так і за-
рубіжних вчених та дослідників. Серед них особливо 
виділяються роботи А. Старостіної, Р. Оксентюка,  

О. Смолянюка [1], С. Веселової, Н. Балук [2], В. Го- 
рохової, А. Калмикової, Т. Циганкової, Ф. Котлера,  
У. Хенсона, А. Хартмана, Д. Еймора та інших авторів. 
В цих роботах надані характеристики та проаналізо-
вані основні напрями інтернет-маркетингу, їх впливу 
на реалізацію товарів та послуг.  

Однак необхідне додаткове визначення специ-
фіки застосування Інтернет-маркетингових заходів для 
туристичної галузі, їх значення для підвищення ефек-
тивності діяльності та рівня конкурентоспроможності 
компаній туристичної галузі. 

Цілком логічно, що саме конкуренція «зобов'язує 
підприємство підтримувати та підвищувати рівень 
конкурентоспроможності — здатність підприємства з 
урахуванням ресурсів і можливостей протягом трива-
лого періоду часу реалізовувати продукцію чи послуги, 
які перевершують за тими ж характеристиками анало-
гічну продукцію конкурентів» [3]. 

Метою статті є визначення особливостей та ре-
зультативності застосування Інтернет-маркетингових 
заходів в компаніях туристичної галузі. 

Виклад основного матеріалу дослідження. У сучас-
них умовах невизначеності, ризиків та обмежень уна-
слідок пандемії Ковід-19 оптимізація функціонування 
компаній туристичної галузі, можливість їх виживання 
у ризиковому ринковому середовищі, підтримка існу-
ючого рівня конкурентоспроможності та його підви-
щення — це основні завдання сучасного бізнесу, від 
вирішення яких багато в чому залежить адаптація під-
приємств до сучасних ринкових умов, рівень їх при- 
бутковості, якість виробленого продукту (товару чи 
послуги) і, як наслідок, майбутнє економічне зрос-
тання. 

Активне користування Інтернетом та засобами 
електронної комерції в останні роки не могли не поз-
начитися на практиці просування товарів та послуг в 
інтернеті. Сучасний маркетинг не просто виробив нові 
прийоми Інтернет-торгівлі, на його основі сформу- 
вався Інтернет-маркетинг, який хоч і має таку ж  
структуру, як і традиційний маркетинг, але діє якісно 
в іншому рівні економічних відносин, він передбачає 
дії, спрямовані на просування товарів та послуг в Ін-
тернеті. Відмінна риса Інтернет-маркетингу у тому, що 
учасники мережі перебувають у порівняно рівних  
стартових умовах. Основна мета Інтернет-маркети-
нгу — спонукати відвідувачів сайту придбати продукт 
чи послуги, тим самим збільшуючи власний прибуток.  
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У даний час Інтернет-маркетинг є невід'ємною 
частиною будь-якої ефективної маркетингової кампа-
нії. Недарма за даними Комітету з питань Інтернет-
реклами при Інтернет Асоціації України (ІнАУ) щодо 
результатів дослідження пошукової та медійної рек-
лами за 2020 рік [1] було встановлено, що «загальний 
обсяг інтернет-реклами в Україні в 2020 році склав 
13,5 млрд грн — показник збільшився на 7% порівняно 
з 2019 роком. Обсяг медійної Інтернет-реклами в 2020 
році збільшився на 41% й сягнув рекордних 6,6 млрд 
грн. Найбільше коштів рекламодавців минулого року 
було інвестовано в цифрове in-stream відео та банерну 

рекламу, частка яких склала 39 та 35% відповідно» [1]. 
За іншими аналітичними даними [7]: «частка program-
matic на ринку медійної інтернет-реклами стабільно 
зростає — у агенцій вона зросла до 41,7%, що на  
8,8 процентних пунктів більше, ніж у 2019 році, а у 
продавців частка programmatic зросла до 59%». 

Динаміка обсягу інтернет-реклами в Україні в 
2018-2020 роках наведена на рис. 1. На основі отрима-
них даних можна не тільки визначити обсяг Інтернет-
реклами, але й порівняти результати з іншими видами 
реклами, динаміка результатів наведена на рис. 2. 

Рис. 1. Загальний обсяг Інтернет-реклами в Україні в 2018-2020 роках 
(власна розробка на підставі даних Інтернет Асоціації України [7]) 

Рис. 2. Обсяг ринку реклами в Україні в 2018-2020 роках 
(власна розробка на підставі даних Інтернет Асоціації України [7]) 
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Отже, зростання продажів в Інтернет-маркетингу 
будується на залученні відвідувачів, підвищенні ефек-
тивності сайту та поверненні клієнтів. Щоб досягти 
поставленої мети, підприємство має скласти стратегію 
в інтернет-маркетингу, вона складається з наступних 
етапів: «точне визначення цільової аудиторії, скла-
дання портрета споживача; вивчення конкурентів та 
визначення позиції стосовно них; визначення цілей та 
методів для їх досягнення; вибір інструментів інтер-
нет-маркетингу та способів їх застосування» [4, с. 307]. 

У процесі просування в Інтернеті сайт є точкою 
комунікації потенційних споживачів та компанії. Він 
відповідає за те, щоб користувач продовжив спілку-
вання та зв'язався з персоналом компанії — відправив 
заявку, зателефонував, оформив замовлення. Влас-
ники бізнесу часто забувають, що фінальний продаж 
часто не залежить від сайту. Навіть у разі просування 
Інтернет-магазинів, коли людина може повністю офо-
рмити та сплатити замовлення, велику роль відіграє 
швидкість підтвердження замовлення, оперативність 
доставки, тощо. У разі, коли зацікавлена людина дзво-
нить або залишає свої контакти для зв'язку, за продаж 
відповідає працівник, який прийняв заявку або дзві-
нок. Процес спілкування відділу продажів з потенцій-
ним клієнтом, наявність відпрацьованих сценаріїв  
розмови, ввічливість та оперативність відіграють клю-
чову роль в успішному продажу. Рекламне повідом-
лення та веб-сайт, з яким людина ознайомилася ра-
ніше, мають опосередкований вплив, формуючи очі-
кування від розмови з менеджером. 

Маючи маркетингову стратегію, розроблену на 
основі портретів цільової аудиторії та аналізу конку- 
рентів, можна розпочинати розробку рекламної кам-
панії в інтернеті. Тактичні заходи умовно можна роз-
ділити на роботу з каналами залучення відвідувачів та 
роботу з самим веб-сайтом або представництвом (на-
приклад, групою соціальної мережі). Позиціювання та 
маркетингові рішення пов'язані з обома напрямками. 

Отже, каналів залучення відвідувачів до Інтернету 
досить багато. Основними серед них є такі [1; 5]: 

1. Пошукова оптимізація або SEO (SearchEngine
Optimisation) — оптимізація сайту з метою отримання 
високих рангів у пошуковій системі за запитами, які 
відповідають тематиці сайту. Спрямована на отри-
мання трафіку з пошуковій системі Google. Такі відві-
дувачі лояльніші до сайту та компанії, оскільки отри-
мують від пошукових систем незалежне свідоцтво про 
якість веб-ресурсу. Цей трафік умовно безкоштовний 
і гірший за інші канали, піддається управлінню [5]. 

2. Контекстна реклама — показ рекламних оголо-
шень користувачам, які зацікавлені на даний момент. 
У контекстній рекламі знімається оплата за відвідува-
чів. Цей трафік легко керований, але фактично вихо-
дить дорожче, ніж пошукова оптимізація. Найбільш 
відомим сервісом контекстної реклами є Google 
AdWords. До контекстної реклами можна віднести ре-
таргетинг — показ рекламних оголошень тим, хто вже 
відвідував сайт. 

3. Медійна реклама — показ рекламних банерів на
веб-сайтах. Зазвичай медійна реклама використову-
ється для підвищення пізнаваності бренду. 

4. Таргетована реклама в соціальних мережах до-
зволяє показувати рекламні оголошення відповідно до 
демографічних характеристик та персональних інтере-

сів користувача. Оплата також відбувається за відвіду-
вачів. Найбільш відомими сервісами є Instagram, 
Facebook [1]. 

5. Партнерські програми здебільшого пропону-
ють оплату за дію на сайті рекламодавця. При добре 
опрацьованій пропозиції та високій маржі та відносно 
невеликих часових витратах це дуже ефективний ка-
нал. У цьому випадку пошук трафіку перекладається 
на плечі веб-майстрів. Також можна вибудовувати  
власну партнерську програму для покупців та веб-май-
стрів. 

6. Відеореклама та мобільна реклама поки що ви-
користовується компаніями як тестовий канал, але по-
ступово набирає обертів. Особливо це стосується мо-
більної реклами, темпи зростання якої, за різними  
оцінками, перевищують 40% на рік. Один із найпопу-
лярніших сервісів для відеореклами — Youtube [5]. 

7. E-mail-маркетинг — корисні розсилки елект-
ронною поштою користувачам, які дали добровільну 
згоду на це. 

8. Viber, Telegram-маркетинг — корисні розсилки
користувачам, які добровільно зробили підписку на ці 
канали [1]. 

9. Контент-маркетинг — залучення користувачів з
допомогою публікації корисного контенту. Трафік  
надходитиме як з органічного пошуку, так і за рахунок 
сарафанного радіо: активні користувачі, яким сподо-
бався контент, поширюватимуть інформацію далі. 

10. SMM (SocialMediaMarketing) — створення ло-
яльної аудиторії у соціальних мережах за рахунок пуб-
лікації корисної інформації та спілкування із потен-
ційними споживачами. Можуть бути задіяні сервіси 
Facebook, Instagram [1]. 

Кожен канал має свої особливості. Наприклад, 
пошукове просування спрямоване на довгострокову 
перспективу і зможе дати миттєвий ефект, на відміну 
від контекстної реклами. Соціальні мережі та елект-
ронна пошта більшою мірою націлені на підтримку  
відносин між компанією та споживачами. 

Також канали відрізняються за форматом реклам-
ного повідомлення, найчастіше це текстові оголо-
шення, або банери. Відповідно, вже в рекламному по-
відомленні повинні бути маркетингові зачіпки для ці-
льової аудиторії, які мотивуватимуть користувачів пе-
реходити на сайт. Під час переходу на сайт людина 
потрапляє на так звану посадкову сторінку (Landing 
page). З технічної точки зору Landing page — це сто- 
рінка, яка складається з таких самих елементів, як і 
звичайна веб-сторінка (HTML, CSS, текст, зобра-
ження, відео тощо) [6]. 

З погляду бізнесу — це сторінка, яка підштовхує 
користувача вчинити необхідну дію (купівля, замов-
лення, перехід на іншу сторінку сайту). З погляду ко-
ристувача — це сторінка, на яку він перейшов на по-
силання з іншого сайту. З посадкової сторінки почи-
нається знайомство відвідувача з компанією та тим, 
що вона пропонує. Як кажуть, «не можна двічі спра-
вити перше враження»: від посадкової сторінки зале-
жить половина успіху. Посадкові сторінки можна роз-
ділити на два типи: внутрішні сторінки сайту та 
промо-сторінки. Посадкові сторінки всередині сайту 
пов'язані з іншими сторінками сайту, промо-сторінки 
з іншими сторінками не пов'язані, але яскравіші та 
«чіпляючі». Якщо порівнювати з оф-лайном, то сайт — 
це магазин чи офіс, а промо-сторінка — активний про-
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моутер. Як правило, промо-сторінки присвячені пев-
ній акції та націлені лише на одну цільову дію, найча-
стіше — отримання контакту зацікавленого користу-
вача. У цьому плані можливості сайту ширші, оскільки 
можна розмістити різні пропозиції з фокусом на різні 
групи цільової аудиторії. На промо-сторінці фокус 
один. Часто саме промо-сторінки називаються Landing 
pages (або лендінгами). 

Коли відвідувачі залучені на сайт, основне за-
вдання — одразу продати їм свій продукт. Згідно з  
коефіцієнтом конвертації покупцем одразу стане лише 
одна людина зі ста, з рештою можна працювати як із 
відкладеними клієнтами за допомогою email-марке- 
тингу чи інших інструментів утримання. Але треба 
враховувати, що сьогодні, коли минуло вже сорок ро-
ків з моменту першого електронного листа, не менше 
75% користувачів, а найчастіше 100% звикли саме до 
email-маркетингу. Після включення відвідувача в базу 
контактів, компанія нагадує йому про себе доти, доки 
він не здійснить покупку, і після неї теж. 

Варто констатувати, що Інтернет-маркетинг змі-
нюється постійно, важливо за цим стежити, щоб розу-
міти, які інструменти більше не працюють: викорис-
тання актуальних інструментів підвищить продаж, а 
старі непрацюючі призведуть до безглуздих втрат. На-
приклад, для ТОВ «Віталі Тур» (м. Краматорськ) в 
процесі реалізації проєкту було заплановано наступні 
заходи: контекстна та банерна реклама; пошукова оп-
тимізація; SMM-просування (спільноти у соціальних 
мережах). Проведений нами розрахунок економічного 
ефекту від застосування Проєкту впровадження Ін- 
тернет-маркетингових заходів в умовах туристичної 
компанії ТОВ «Віталі Тур» показав його ефективність 
та доцільність. Розрахункові первісні інвестиційні  
та поточні витрати на реалізацію проєкту складають  
114 тис. грн за рік. На підставі проведених розрахунків 
статистичних (недисконтованих) та дисконтованих 
показників ефективності інвестиційного проєкту вста-
новлено, що норма прибутку зростає на 45%, строк 
окупності складає 3 місяці, тобто проєкт впро- 
вадження Інтернет-маркетингових заходів є вигідним, 
доцільним та ефективним. 

Висновки. Зараз у туристичному бізнесі клієнт ба-
жає володіти все більшою інформацією про місця від-
починку та про весь спектр пропозицій, споживач 
хоче отримувати швидкі відповіді на свої питання, пе-
реглядати фото місць відпочинку, бачити прайс-лист, 
порівнювати, аналізувати. В наші дні Інтернет — це 
простір, де кожна людина за лічені секунди може 
отримати будь-яку інформацію. Цей факт дуже важли-
вий для туристичної галузі і його не можна не врахо-
вувати при розробці стратегії просування бізнесу. Ін-
тернет просування є найбільш ефективним засобом 
розповісти про себе тисячам зацікавлених користува-
чів мережі. 

Отже, Інтернет-маркетинг дає можливість відсте-
жувати статистику продажів та знаходитися в постій-
ному контакту з клієнтами, тобто його перевагами є 
такі: інтерактивність (в Інтернеті можна безпосеред-
ньо взаємодіяти з аудиторією, підтримувати зв'язок із 
клієнтами та контролювати ситуацію); таргетування 
(це механізм, що дозволяє виділити з усієї наявної  
аудиторії лише цільову та показувати рекламу саме для 
неї); веб-аналітика (вона допомагає зрозуміти, які дії 
виявилися максимально ефективними та залучили на 

сайт більше відвідувачів, які потім конвертувалися у 
покупки).  

Для туристичної компанії ТОВ «Віталі Тур» були 
запропоновані наступні заходи: 1) контекстна та бане-
рна реклама; 2) пошукова оптимізація; 3) SMM-
просування (спільноти у соціальних мережах). В ре-
зультаті проведених розрахунків економічної ефектив-
ності інвестиційного проєкту строк окупності складає 
3 місяці, норма прибутку зростає на 45%. Проєкт 
впровадження інтернет-маркетингових заходів є ви- 
гідним, доцільним та ефективним.  

Вважаємо, що зараз переваги використання ін- 
тернет-маркетингу дуже суттєві:  

1. Глобальне охоплення. Інтернет-маркетинг до-
зволяє знаходити цільову аудиторію через різні канали 
в різних країнах та регулювати охоплення реклами від-
повідно до поставлених завдань. 

2. Точність. Крім націлювання за місцем розта-
шування, можна таргетувати кампанії на основі ген- 
дерної приналежності, віку, звичок та поведінки кори-
стувачів. Потужні технології інтернет-маркетингу до-
помагають рекламувати продукти потрібним людям у 
правильному місці та в той час, коли вони з найбіль-
шою ймовірністю можуть їх купити. 

3. Рентабельність. Інтернет-маркетинг значно де-
шевший, ніж традиційний маркетинг, оскільки не по-
требує залучення фізичних ресурсів. Висока точність 
робить його економічно вигідним тому, що плата зні-
мається за залучення зацікавлених людей. У випадку з 
традиційною рекламою можна тільки гадати, скільки 
людей вважають її релевантною. А припущення та здо-
гади забирають багато часу та фінансів. 

4. Автоматизація. Автоматизація дозволяє вчасно
надсилати клієнтам необхідну інформацію, що допо-
магає їм пройти шлях покупця. 

Варто констатувати, що інтернет-маркетингові 
заходи вигідно і доцільно використовувати в любій га-
лузі, для малого, середнього чи великого бізнесу, Ін-
тернет-маркетинг є вигіднішим, ніж наочна реклама, 
але треба враховувати, що Інтернет-маркетинг розви-
вається дуже швидко, і зможуть виграти тільки ті під-
приємці, які вміють швидко адаптуватися за новими 
умовами введення бізнесу. 
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ГЕНЕЗИС ПОНЯТТЯ 
«ЛОГІСТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА» 

Постановка проблеми. В даний час світ приско-
рено змінюється, що має значний вплив на хід і роз-
виток потреб суспільства. 

Для логістичної діяльності як процесу, що швид-
ко змінюється, надано багато різноманітних визначень 
даного поняття, які відображають її у певний час під 
впливом екзогенних та ендогенних чинників.  

Можна зазначити, що на сьогодні є певні різно-
читання в розумінні єдиної концепції терміна «логіс-
тична діяльність». Щоб освітити це питання, доцільно 
розглянути та проаналізувати становлення та існуючi 
трактування «логістична діяльність», його трансфор-
мацію за певний час відповідно до вимог етапів роз-
витку суспільства. 

Для вирішення цього питання необхідно дослі-
дити генезис поняття «логістична діяльність», що на-
дає можливість зрозуміти сучасний і подальший про-
цес формування та розвитку сфери транспорту й 
логiстики. Цільне уявлення щодо зазначеної категорії 
дозволить сформувати відповідне ставлення до управ-
ління логістичною діяльністю, визначити тенденції та 
загрози його подальшого розвитку, розробляти ефек-
тивні заходи зі зниження витрат, ефективного ризик-
менеджменту та належного вдосконалення функцiону-
вання пiдприємств у напрямі управління товарно-ма-
теріальними, інформаційними, фiнансовими та транс-
портними потоками.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. З огляду 
на поточну актуалізацію сфери транспорту й логiстики 
зумовлюється увага бiзнес-середовища, науковцiв i 
фахiвцiв-економiстiв до детального розгляду її складо-
вих, зокрема поняття логістичної діяльності.  

Актуальність питання підтверджується науко-
вими працями багатьох зарубiжних (Д. Бауерсокс,  
Д. Вордлоу, Д. Вуд, Х. Джвігол, Дж. Джонсон, 
Д. Класс, М. Кристофер, Д. Ламберт, П. Мерфі,  
Зд. Саріуш-Вольский, Ч. Сковронек, Дж. Сток,  
Д. Уотерс) i вiтчизняних вчених (В. Алькема, О. Амо-
ша, О. Бакаєв, Н. Брюховецька, І. Булєєв, М. Григо-
рак, А. Григорьєв, В. Гудков, А. Долгов, Є. Крикав- 
ський; В. Курганов, О.Кутах, Л. Міротін, Ю. Неруш,  
Ю. Пономарьова, С. Саркiсов, О. Сумець, В. Сергєєв, 
I. Ташбаєв, А. Ткачова; О. Тридід, Ю. Харазішвілі).  

Варто зазначити, що специфіку формування ло-
гістичної системи та здійснення логістичного процесу 
досліджують М. Григорак, Є. Крикавський, О. Мних, 
М. Окландер, О. Посилкіна. 

Створення глобальної логістичної концепції 
знайшло своє відображення у роботах О. Алтухова, 
А. Джомини, А. Журавльової, О. Зуєвої, Ф. Котлера, 
Є. Крикавського, О. Мних, О. Сохацької, I. Танакової. 

Умовно, при визначенні сутності поняття «ло- 
гiстична дiяльнiсть» науковці акцентують свою увагу 

на окремих складових. Так, група вчених підкреслює 
важливість трактування терміна «логiстична дiяль-
нiсть» як функції або комплексу функцій бізнесу, що 
може бути розглянута як безпосередній рух цінностей 
i має відповідати принципу інтегрованості (Д. Ворд-
лоу, Д. Вуд, Дж. Джонсон, П. Мерфі, В. Сергєєв) або 
як сукупність практичних логістичних дій (О. Кре- 
шельницька), комплекс процесів i операцій з логіс- 
тичного менеджменту (В. Алькема).  

Ряд вчених (О. Бакаєв, Д. Бауерсокс, А. Гаджин-
ський, Д. Класс, Н. Коніщева, О. Кутах, Л. Малярець, 
Н. Трушкiна) привертає увагу до розгляду даного  
формулювання як сфери господарювання, яка вклю-
чає в себе широкий спектр видiв логiстичної дiяль- 
ностi або замкнутої стiйкої системи. 

Значна диференціація ключових аспектів при ви-
значенні суті категорії дає змогу припустити про не-
достатність формування єдиної концепції серед на- 
уковців та відсутності єдиного бачення щодо ключо-
вих аспектів терміна. Різноманіття визначень основ-
них складових дефініції відображає етапи становлення 
дефiнiцiї залежно від мінливої екзогенної ситуації та 
ендогенного функціювання окремих складових сис-
теми. 

Ця стаття є продовженням дослідження з про-
блем трансформації логістичної діяльності підпри-
ємств в умовах цифрової економіки. У результаті по-
переднiх дослiджень: узагальнено наявні підходи до 
визначення поняття «логістика», розглянуто аспект 
цифровізації логістики та запропоновано авторське 
бачення трактування дефініції «логiстика», яке розгля-
дається з трьох позицій: сучасна парадигма розвитку 
підприємств, система менеджменту логістичних про-
цесів, практичний інструментарій управління логіс- 
тичними потоками у цифровій економіці з викорис-
танням цифрових технологій; надано авторський 
пiдхiд до змiсту поняття «управлiння логiстичною 
дiяльнiстю пiдприємств у цифровiй економiцi» як без-
перервного процесу, що складається iз симбiозу та iн-
теграцiї функцiй управлiння, процесiв логiстичної  
дiяльностi та цифрових систем; узагальнено концеп- 
туальні підходи до визначення суті термінiв «лояль-
ність», «клієнтський досвід», «логістичний сервіс», 
«логістичне обслуговування», «електронна комерція», 
«електронний бізнес», «електронна торгівля» [1-5]. 

З огляду на це метою даної статті є уточнення сутi 
i змiсту поняття логістичної діяльності на підставі іс-
нуючих дефініцій і концептуальних підходів до його 
визначення, якi запропоновано рiзними науковими 
школами.  

Виклад основного матеріалу. Можливо зазначити, 
що становлення категорії логістичної діяльності без-
посередньо пов’язано із становленням поняття логіс- 
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тики. Узагальнене історичне підґрунтя терміна пред-
ставлено на рис. 1.  

У контексті сьогодення логістика є вченням про 
планування, управління і контроль руху матеріальних, 

інформаційних та фінансових ресурсів у різних систе-
мах [8] з урахуванням впливу чинника цифровізації 
економічного та соціального просторів. 

Рис. 1. Історичні етапи розвитку поняття логістики 

Побудовано на основі джерел [6-7]. 

Логістику, як концепцію сучасного менеджменту, 
орієнтовано на інтеграцію всіх логістичних функцій  
і процесів і дозволяє не тільки ефективно координу-
вати всі фізичні та цифрові потоки товарів і послуг, 
але також має здатність вирішувати проблеми і вико-
ристовувати потенціал ефектів в операційній та стра-
тегічній діяльності підприємства [9].  

Аспекти особливостей логістичних функцій  
можна розглядати через різноманітні види логістики 
(рис. 2). 

В економічно розвинених країнах логістика три-
валий час вважалася стратегічно важливою складовою 
економіки, оскільки ресурсна модель і фрагментарна 
логістика була замінена інноваційною, яка базується 
на інформаційній, організаційній та інфраструктурній 
інтеграції в ланцюгах поставок. Довгостроковому ус-
піху на ринку та підвищенню конкурентоспромож- 
ності сприяє інтеграція логістики на різних рівнях уп-
равління. Зазначається, що інтеграція як економічна 
категорія — це процес досягнення єдності зусиль різ-
них підсистем у виконанні завдань організації, як пов-
ного циклу, включаючи проєктування, виробництво та 
розподіл продукції та послуг. Це процес розвитку, 
який безпосередньо пов'язаний з об'єднанням окре-
мих частин в єдине ціле, що дозволяє здійснювати 
планове досягнення довгострокових цілей [10].  

Вченими розглядається широкий спектр при ви-
значенні суті дефініції логістики залежно від напряму 

та масштабу логістичних процесів. Цей чинник  
зумовлює доцільність диференціювання поняття ло- 
гістики, як науки та безпосередньо логістичної діяль-
ності, механізму реалізації політики логістики на рівні 
підприємств. Це знаходить відображення в основних 
економічних тенденціях на мікрорівні, що полягають 
у формуванні нових факторів ефективності логістики, 
трансформації традиційних сфер її застосування та  
появі якісно нової стратегічної інноваційної системи.  

В умовах глобальних процесів набуває особливої 
уваги підхід вчених до визначення доцільності впро- 
вадження логістики на підприємстві, який полягає у 
забезпеченні максимальної його адаптації до постійно 
змінюваних умов ринкового середовища та отримання 
переваг перед конкурентами за рахунок оптимізації 
потокових процесів, що в ньому відбуваються [11]. 

Науковці підкреслюють, що формування меха- 
нізму реалізації логістичної діяльності для підпри-
ємств будь-якого типу має здійснюється на основі та-
ких принципів: 

 інноваційність;
 екологічність;
 системність;
 безпечність [12].
При розгляді питання вченими акцентується 

увага на безпосередньому впливі на організацію логіс-
тичної діяльності підприємств чинників зовнішнього 
середовища глобальної логістики (рис. 3). 

Правила розпо-
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Рис. 2. Різноманітність видів логістики 

Складено автором. 

Рис. 3. Зовнішнє середовище глобальної логістики 

Побудовано на основі джерела [13]. 

Зазначені принципи та аспекти відображають 
еволюційний розвиток і становлення суті терміна ло-
гістичної діяльності, проте своєї універсальністю зу-

мовлюють доцільність детального розгляду генези да-
ного поняття для комплексного розуміння його особ-
ливостей (див. таблицю). 
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Таблиця 
Систематизація підходів до визначення поняття «логістична діяльність» 

Визначення Представники наукових шкіл

Єдина інтегрована функція Д. Уотерс [14] 

Важлива функція бізнесу Джеймс С. Джонсон, 
Дональд Ф. Вуд, 

Деніель Л. Вордлоу, 
Поль Р. Мерфі-мол. [15] 

Рух матеріальних цінностей

А. Сток [13] 
Діяльність, яка включає у собі такі види логістичної діяльності, 
як: обслуговування покупців, прогнозування попиту, управління 
запасами, логістичні комунікації й інші, що здійснюється у про-
цесі переміщення продукції від місця її виготовлення до місця її 
споживання 

Діяльність з управління товарно-матеріальними потоками від 
джерел сировини і матеріалів до пункту розподілу готового про-
дукта 

Дональд Дж. Бауерсокс, 
Дейвід Дж. Класс [16] 

Комплекс логістичних функцій та операцій спрямованих на ви-
никнення, перетворення і поглинання матеріальних потоків у 
певному економічному об’єкті 

В. Сергєєв [17] 

Сукупність практичних дій, а саме: транспортування, марку-
вання, складування вантажів тощо 

О. Крешельницька [18] 

Сфера господарської діяльності, що пов’язана з розподілом, фі-
зичним забезпеченням, фізичним розподілом тощо 

Ю. Неруш [19] 

Напрям господарської діяльності, яка полягає в управлінні мате-
ріальними потоками в сферах виробництва і розподілу 

А. Гаджинський [20] 

Єдиний технологічний процес усієї виробничо-транспортної си-
стеми на основі інтеграції виробництва, транспортування та 
споживання 

О. Тридід й ін. [21] 

Комплекс функціональних, управлінських та забезпечуючих про-
цесів та операцій, які спрямовані на трансформацію матеріаль-
них і супутніх логістичних потоків, що є джерелом ресурсів для 
значного числа суб’єктів в каналах та ланцюгах поставок 

В. Алькема [22] 

Особливий вид господарської діяльності, реалізація якої потре-
бує здійснення послідовних процесів діяльності в єдиному ком-
плексі. 
Що дозволяє мінімізувати витрати і збитки підприємства за ра-
хунок оптимізації логістичного ланцюга та зменшення впливу 
зовнішніх ризиків 

Н. Коніщева, 
Н. Трушкіна [23] 

Діяльність з реалізації різних етапів, стадій та операцій керування 
матеріальними потоками, як єдиним цілим 

О. Бакаєв, 
О. Кутах, 

Л. Пономаренко [24] 

Діяльність, яка включає не лише систему практичних дій, але й 
рішень, зокрема рішень з оптимізації логістичних потоків, що 
передбачає включення до складу логістичних функцій управ-
ління 

Л. Малярець [25] 

Сукупність процесів функціонально-операційного та управлінсь-
кого характеру з формування й управління логістичними пото-
ками, що здійснюються в межах закупівельної, транспортної, ви-
робничої, складської, внутрішньомагазинної логістики, логіс-
тики запасів, розподілу і продажів, сервісного обслуговування з 
огляду на цілі діяльності підприємства 

Т. Шталь [26] 

Складено автором. 

Можливо сказати, що більшість науковців акцен-
тують увагу на таких аспектах, як напрям діяльності, 
комплекс дій з практичної реалізації процесів; мета та 
завдання реалізації політики у сфері транспорту та ло-
гістики (рис. 4). 

З іншого боку, слід наголосити, що формулю-
вання логістичної діяльності також може знаходити 
своє відображення через призму зазначення вченими 
такої мети, як: 

— координація фізичного розподілу і менедж- 
менту матеріалів для економії витрат і підвищення  
рівня обслуговування [15];  

— швидка реакція, мінімальна невизначеність, 
мінімальний обсяг запасів, консолідація вантажопере-
везень, якість і підтримка життєвого циклу [16]; 

— оптимізація циклу відтворення шляхом комп-
лексного, орієнтованого на потребу, формування по-
току матеріалів та інформації у виробництві й розпо-
ділі продукції [21];
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Рис. 4. Ключові аспекти при визначенні поняття  «логістична діяльність» 

Побудовано на основі джерел [14-26]. 

— формування комплексної корисності логістич-
ного продукту або логістичної послуги у відповідності 
з запитами споживачів з-за умови забезпечення необ-
хідного рівня економічної безпеки суб’єкта логістич-
ної діяльності [22]. 

Суть і зміст терміна логістичної діяльності під- 
приємства у контексті практичного інструментарію 
можна розглядати через питання стратегічного плану-
вання (рис. 5).  

Рис. 5. Етапи стратегічного планування логістичної діяльності підприємства 
Побудовано на основі джерела [27]. 
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З огляду на неминучість необхідності процесу ци-
фровізації логістичних процесів, значних змін у само-
свідомості суб’єктів господарювання та кризові еконо-
мічні явища особливої уваги набувають проблеми ра-
ціонального та своєчасного використання інновацій. 
У цьому контексті суть логістичної діяльності як прак-
тичного механізму реалізації можна розглянути через 
призму формулювання інноваційності логістики [28]. 

Так, на думку науковців, інноваційна логістика є 
важливою складовою економічної діяльності будь-
якого підприємства, яка передбачає дослідження до- 
цільності та можливості використання передових, у 
тому числі базисних, інновацій у процесах не лише  
тактичного або оперативного, а й стратегічного управ-
ління масовими процесами. Основною метою є вияв-
лення та використання додаткових резервів за рахунок 
раціоналізації процесу управління [28]. 

Широкий спектр ключових аспектів, на які спи-
раються дослідники при тлумаченні поняття логістич-
ної діяльності, зумовлює наявність безлічі підходів. 
Наприклад, процесний підхід відображає сутність ло-
гістичної діяльності як об'єкта особливого виду гос- 
подарської діяльності у межах комплексної системи  
функціонування підприємства. Системно-структур-
ний підхід характеризує дефініцію, як багаторівневу 
конструкцію, що має інтегровані взаємозв'язки, єди-
ний логістичний процес повного циклу життя товару. 
Інша група вчених розглядає трактування з погляду 
процесно-функціонального підходу, як безпосередню 
функцію логістичного управління та практичний набір 
інструментів реалізації стратегії та місії підприємства.  

З огляду на вищезазначені аспекти, поняття «ло-
гістична діяльність підприємства» пропонується роз- 
глядати з позицій комплексного підходу, суть якого 
полягає у симбіозі (інтеграції) процесного, функціо- 
нального, системного, ситуаційного підходів. можливо 
запропонувати наступне визначення терміна, яке може 
бути розглянуто через призму комплексного підходу. 

Під логістичною діяльністю підприємства розумі-
ється сукупність усіх процесів (а саме процесів забез-
печення безперервного, своєчасного, оптимального та 
економічно ефективного руху логістичних потоків на 
всіх стадіях виробничого процесу відповідно до про-
гнозів і стратегічних планів діяльності підприємства) у 
єдиному комплексі, які мають відповідати принципам 
інтегрованості, інноваційності, адаптованості до мін-
ливих умов сучасного інституційного й ринкового се-
редовища. 

Висновки. Сучасна практична господарська діяль-
ність підприємств з управління товарно-матеріаль-
ними та інформаційними потоками окреслила запит 
на доцільність актуалізованого тлумачення поняття 
«логістична діяльність» на підставі вивчення генезису 
цього поняття. 

Умовна систематизація дефініції по групах відо-
бражає багатогранність терміна. 

Узагальнення та системний опис існуючих теоре-
тичних підходів до визначення терміна «логістична ді-
яльність» виявив необхідність розглядання сутності 
категорії крізь призму диференціації поняття логіс-
тики, як науки та логістичної діяльності, як практич-
ного інструменту на рівні підприємств, визначення 
мети логістичної діяльності як дієвого інструменту за-
безпечення ефективності господарської діяльності під-
приємств в умовах прискореної цифровізації.  

Еволюційне змінення визначень формулювання 
«логістична діяльність» відображає поточні зміни со-
ціально-економічних процесів та може бути викорис-
тано для питань прогнозування подальшого розвитку 
логістичних процесів у світі. 

Спираючись на розглянутий генезис поняття за-
пропоновано авторське трактування терміна з ураху-
ванням актуальності комплексного підходу, як відо-
браження взаємозалежних світових перетворювальних 
процесів.  

Обраний підхід дає змогу поєднати тенденції ло-
гістичної діяльності, які окреслюються як зростання 
частки продажів напряму споживачу; збереження тен-
денцій використання Інтернету речей (IoT), уваги до 
логістики «останньої милі»; технічного удосконалення 
технологій самокерованого транспорту; зростанням 
екологічної самосвідомості споживачів. 

Доречно зазначити, що з урахуванням чинників 
мінливості та нестабільності економічної та соціальної 
сфер життя, викликаних подією пандемії COVID-19 та 
прискореною цифровізацією усіх ланок соціуму, у 
тому числі категорій населення, які наразі не мають 
достатнього досвіду та необхідних знань, актуальності 
набуває зазначене науковцями питання про еконо- 
мічну безпеку учасників господарської діяльності у  
розрізі кібербезпеки.  

Високий рівень захисту персональних даних та рі-
вень організації процесів логістичної діяльності наразі 
відіграють одну з найголовніших ролей для забезпе-
чення стійкого функціонування підприємства.  

Перспективи подальших досліджень полягають у 
визначенні поняття «управління логістичною діяльні-
стю підприємств в умовах цифрової економіки» та до-
слідженні особливостей міжнародної практики з ло- 
гістичного менеджменту. 
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ПЕРЕДУМОВИ, МОДЕЛІ ТА СТРУКТУРИ  
ПРОМИСЛОВИХ КЛАСТЕРНИХ ОБ’ЄДНАНЬ 

Постановка проблеми. Проблема підвищення кон-
курентоспроможності національних товаровиробників 
та їх адаптація до умов сучасного бізнес-середовища 
залежить від того, наскільки буде забезпечена модель 
підтримки та розвитку сучасних кластерних структур 
та систем міжкластерної взаємодії бізнес-мереж [1, 
с. 5-15]. 

З іншого боку, процес розвитку кластерних сис-
тем має враховувати особливості діяльності окремих 
галузей, в яких працюють учасники кластеру, з метою 
забезпечення позитивних результатів діяльності, зрос-
тання експортної привабливості продукції, і веде до 
економічного розвитку регіону. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Пробле-
мами створення і розвитку структури промислових 
кластерних об’єднань, як найбільш ефективної форми 
забезпечення конкурентоздатності, займались такі 
економісти: М. Макаренко, О. Папковська, Л. Левков-
ська, В. Ляшенко, О. Мазур, В. Мельничук, М. Пор-
тер, С. Сідак, С. Соколенко, В. Федоренко. 

Роль і сутність кластерних формувань досліджу-
вали українські науковці М. Войнаренко [2], Е. Кара-
петян [3], Л. Некрасова, С. Попенко [4]. 

В напрямку теорії зацікавлених сторін кластерні 
ініціативи досліджували Р. Акофф, Т. Дональдсон,  
Л. Ольштедт, Л. Престон, Е. Ренман, Р. Фріман. Ба-
ланс інтересів у цій теорії розуміється як наявність 
спільних передумов для співпраці та відсутність конф-
ліктних протиріч. 

Постановка завдання. Сучасні кластерні об’єд-
нання будь-якої організаційно-правової форми є від- 
критими структурами. 

На відміну від бізнес-об’єднань, які націлені  
на відстоювання спільних бізнес-інтересів, кластери 
ставлять за мету налагодження господарської коопера-
ції, залучення інноваційних технологій та сприяння 
конкурентоспроможності як на внутрішніх, так і на 
зовнішній ринках. 

Кластерні ініціативи, базуючись на певних пере-
думовах, сприяють з’явленню кластерних форм моде-
лей та структур і складаються з послідовних проєктних 
етапів. 

У середині 70-х років Р. Акофф запропонував  
теорію зацікавлених сторін [5]. Зацікавлених в спіль-
них активностях, він групував на внутрішніх (ме- 
неджери, працівники) і зовнішніх (замовники, спожи-
вачі, постачальники, органи влади, інвестори, креди-
тори). Досліджуючи підприємства в якості взаємо-
пов’язаних систем, він пропонував перелаштувати ос-
новні інститути і налагодити ефективну взаємодію «за-
цікавлених осіб». 

Продовжуючи дослідження ініціаторів за цією  
теорією Р. Фримен вводить поняття стейкхолдер (з 

англ. stakeholder — «зацікавлена сторона»). Він запро-
понував представлення зовнішнього і внутрішнього 
оточення підприємства як сукупність сторін, які є за-
цікавленими в діяльності і умови яких мають братися 
до уваги і задовольнятися менеджерами як офіційними 
представниками підприємства [6, с. 201]. 

Найбільш зацікавленими кластерними ініціато-
рами є стейкхолдери кластера. Ідентифікація значущо-
сті стейкхолдерів для кластерної моделі була предста-
влена Р. Мітчеллом, В. Ейглом і Д. Вудом. За допомо-
гою їхньої моделі можна отримати кількісні показники 
порівняльної важливості інтересів зацікавлених сто-
рін. Кожен стейкхолдер характеризується певними ви-
мірюваними властивостями залежно від прояву впливу 
на підприємство (power), законності (legitimacy) і тер-
міновості вимог (urgency) [7, с. 861]. 

На муніципальному рівні кластерними ініціато-
рами є місцеві органи виконавчої та законодавчої 
влади, агенції регіонального розвитку (наприклад,  
агенція розвитку Дніпра), проєктні офіси та інші ін-
ститути розвитку регіону. 

На макроекономічному рівні кластерними ініці- 
аторами є професійні співтовариства підприємців, ре-
гіональні або спеціалізовані асоціації. 

Відомий економіст П. Дойль у своєму дослід-
женні мотивів зацікавлених сторін стверджує, що їх 
інтереси не мають виходити за межі зони толерант- 
ності, як сфери ефективності господарської діяльності 
[8, с. 348].  

Виклад основного матеріалу. Кластерна діяльність 
має унікальну формулу вирішення цієї проблеми  
 формує так звану win-win залежність. Тобто кластерна 
модель забезпечує системне задоволення інтересів  
різних контрагентів (виробників, споживачів, поста- 
чальників, кредиторів, влади, громади). Не має відбу-
ватися задоволення інтересів одних сторін за рахунок 
ігнорування інтересів інших сторін. 

Під зацікавленими сторонами в кластерному 
об’єднанні в даному дослідженні розуміється сукуп-
ність сторін зі спільними інтересами, які формують  
різні групи, установи, організації, заклади, інститути 
(неформальні та формальні), прямо або опосередко-
вано беруть участь у кластерному об’єднанні. По від-
ношенню до кластеру це можуть бути виробники, по-
стачальники, громада, освітній заклад, наукова уста-
нова тощо. 

Існують певні передумови для ініціації створення 
кластерної системи, які зумовлюють його економіко-
правову форму та функціональну структуру. 

Регіональні передумови. Одним із пріоритетних 
критеріїв формування кластеру є регіональна приваб-
ливість території, на яку впливають такі фактори: гео- 
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графічні, кліматичні, економічні, технологічні, полі-
тичні, інфраструктурні тощо. 

Виробничі передумови. Для виробничого підприєм-
ства важливою передумовою є фактор постачання  
і фактор збуту. Прискорення постачання і полегшення 
доступу до сировинних ресурсів — ключові фактори 
для зростання виробничих показників. Процес клас-
теризації може прискоритися шляхом зближення тех-
нологій промислових підприємств та представників 
інших економічних галузей, яке спонукає їх до синер-
гетичної співпраці. Підвищення ефективності збуту 
досягається шляхом встановлення стійких логістичних 
зв’язків і використання елементів так званої шерінго-
вої економіки (економіки спільного споживання). 

Організаційні передумови. Ефективна взаємодія й 
оптимальне забезпечення функціонування міжгалузе-
вих зв'язків створює передумови для синергетичного 
ефекту і досягнення загальних стратегічних цілей. 
Крім того організаційні передумови формування клас-
тера передбачають наявність організаційної структури 
і професійної дисципліни. Відомий англійський мар-
кетолог Девід Оґілві зазначав: «Я віддаю перевагу ор-
ганізованості, що йде рука об руку зі знанням, ніж 
хаос, що росте з незнання» [9]. 

Науково-інноваційні передумови. Залучення до  
кластеру наукових установ приводить до активізації 
інноваційної діяльності підприємств-учасників клас-
теру. В свою чергу, наукові установи виконуючи кон-
кретні дослідження цільового характеру досягають 
ефективності за рахунок комерціалізації наукових  
розробок. Це мотивує процес наукового пошуку на до-
сягнення результату, зменшує витрати на впровад-
ження інновацій і робить наукову установу зацікавле-
ною стороною, як учасника кластеру.  

Освітньо-наукові передумови. Ефект кластерної 
системи посилюється, якщо в структурі існує освітній 
партнер з позитивним високим рейтинговим показни-
ком і кращими практиками в цій сфері. Передбача-
ється залучення університетів та інших навчальних за-
кладів в якості учасників кластера по відповідним  
регіонам. Для цього в університетах створюються  
Центри 4.0 та DIHs. 

Процес розвитку кластерів є динамічним явищем 
і специфічним інструментом інноваційної політики 
держави на локальному рівні. Всі передумови визна-
чають послідовні етапи процесу розвитку кластерів на 
певній території. Формально передумови визначають 
мотив і першопричину створення кластерів, які можна 
згрупувати в три основні групи: 

1. Створення нових кластерних систем ініціатив-
ними групами, відповідно до територіальних особли-
востей і смарт-спеціалізації регіонів. 

2. Розвиток вже існуючих кластерів, які мають
досвід і підкреслюють сильні сторони регіонів. 

3. Підтримання кластерного об'єднання підпри-
ємств, організацій та установ вздовж ланцюга доданої 
вартості (замість секторальних асоціацій). 

Структура та форма кластерних систем залежать 
від організаційних моделей. Структурні моделі зале-
жать від кількості та функціональних ознак учасників 
кластера. 

Протокластер складається з декількох основних 
підприємств, які концентрують різні види ресурсів 
(людські, природні, виробничі), та супутніх учасників 
(більше 10), пов’язаних між собою економічними від-
носинами (рис. 1). 

- Бізнес 

- Громадські організації 

- Наукові та освітні установи 

- Органи влади 

Рис. 1. Протокластерна модель 

Моноцентричний кластер має якірне велике під-
приємство і стійкі комунікаційні зв’язки між учасни-
ками, які зберігають лінійний характер інноваційної 

діяльності та залежить від державної діяльності 
(рис. 2).  
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- Бізнес 

- Громадські організації 

- Наукові та освітні установи 

- Органи влади 

- Економічні зв’язки 

Рис. 2. Моноцентрична кластерна модель 

Поліцентричний кластер формується шляхом фо-
кусування інфраструктури навколо декількох рівно- 
важних центрів (3) активного розвитку інновацій. Ко-

операція і спеціалізація концентрується на базі взає-
мовигідних кейсів та взаємоузгоджених діях. Кластер 
постає цілісною економічною системою з механізмами 
саморозвитку і самореалізації (рис. 3). 

- Бізнес 

- Громадські організації 

- Наукові та освітні установи 

- Органи влади 

- Економічні зв’язки 

Рис. 3. Поліцентрична кластерна модель 
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Поступове нарощування конкурентних переваг  
і ланцюгів доданої вартості, активізація інноваційної 
та зовнішньоекономічної діяльності перетворює полі-
центричний кластер в інтегровану систему. Підви-
щення мобільності ресурсів та учасників кластерних 
систем, інтернаціоналізація кластерних ініціатив сприяє 
формуванню великих глобальних мегакластерів. 

Аналіз світової практики свідчить про існування 
трьох типів організаційних структур кластерної полі-
тики: спеціалізований, матричний, «одне вікно». 

Спеціалізований тип кластерної політики харак-
теризується наявністю одного уповноваженого суб’єк-
та публічного управління, який виконує функції кон-
центрації діяльності, розподілу ресурсів, прийняття рі-
шень. Згідно з постановою КМУ від 11.02.2016 р.  
№ 258 «Про затвердження типового положення про 
агенцію регіонального розвитку» комунікації уповно-
важеного органу місцевої виконавчої влади (департа-
мент, управління, відділ) з кластерами здійснюється 
через експертний орган — агенцію. До функцій агенції 
належить моніторинг ринку, оцінка бізнесу, аналіз ін-
весторів (рис. 4). 

 
 

 

 

Рис. 4. Спеціалізований тип організаційної структури кластерної політики 

Спеціалізований тип кластерної політики перед-
бачає існування в структурі кластеру агенції регіо- 
нального (місцевого) розвитку. Для реалізації клас- 
терної політики розвитку створюється Установчий Акт 
Агенції регіонального розвитку, в якому визначаються 
мета, завдання та функції [10]: 

1. Комунікації з органами виконавчої влади від-
повідного регіону, їх консультативно-дорадчими ор-
ганами, органами місцевого самоврядування, підпри-
ємствами, установами і організаціями та іншими кон-
трагентами. 

2. Координація роботи кластеру та її спрямування
відповідно до стратегії розвитку регіону (міста) та  
участь у розробці плану її реалізації. 

3. Залучення інвестицій та інших ресурсів для
розвитку поза міським бюджетом (грантових, позико-
вих, з державного фонду регіонального розвитку, ін-
вестиційних). 

4. Концентрація коштів державного, обласного,
місцевих бюджетів, а також коштів міжнародних орга-
нізацій та проєктів, а також коштів підприємств, уста-
нов, організацій, громадян України для реалізації по-
літики кластерного розвитку. 

5. Аналіз та удосконалення бізнес проєктів та
проєктів розвитку, в тому числі у сфері енергозбере-
ження та екології. Супроводження проєктів у процесі 
втілення. 

6. Формування іміджу регіону (міста), ребрендінг
та розвиток в напрямку регіональної специфіки з ура-
хуванням територіальних особливостей регіону. 

7. Отримання від органів виконавчої влади, орга-
нів місцевого самоврядування, підприємств, установ і 
організацій документів та інформації, необхідних для 
провадження діяльності. 

Матричний тип кластерної системи характеризу-
ється більш розширеною синергетичною мережевою 
структурою кластерів і, на відміну від спеціалізованого 
типу, має гнучкі комунікаційні зв’язки через агенції, 
що дозволяє обслуговувати більшу кількість кластерів. 
Цей варіант кластерної системи тільки тоді може стати 
ефективним способом господарської діяльності, коли 
в структурі існує чітке розмежування функціональних 
завдань учасників, а кластерні зв’язки мають синерге-
тичний взаємодоповнюючий характер (рис. 5). 

 
 
 

 

Рис. 5. Матричний тип організаційної структури кластерної політики 
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Варіант побудови кластерної політики «одного  
вікна» представлено на рис. 6. 

Латентні кластери об’єднують певну кількість ак-
тивних учасників, але ще не складають повноцінної 
кластерної структури. 

Спеціалізовані кластери мають галузеву специ-
фіку, які підрозділяються на: 

— дискретні кластери об’єднують підприємства, 
які складаються з дискретних компонентів, включа-
ючи виробничі підприємства (машинобудування, суд-
нобудування, авіаційна промисловість, будівельна га-
лузь), а також постачальники та підрядники, що об’єд-
нуються в логістичну інфраструктуру навколо зби- 
ральних підприємств і будівельних організацій; 

 
 

 

Рис. 6. Система «одного вікна» кластерної політики 

Критерії  
порівняння 

Тип організаційної структури

Спеціалізований Матричний «Одне вікно»

Суб’єкт публічного 
управління 

Один департамент, управ-
ління або відділ 

Декілька департаментів, 
управлінь або відділів 

Декілька департаментів, 
управлінь або відділів 

Уповноважені ор-
гани комунікації 

Агенція регіонального 
(місцевого) розвитку 

Декілька агенцій регіо-
нального (місцевого) роз-
витку 

Система «Одного вікна»

Рівень комунікацій Міжкластерні мережі Міжкластерні та міжагент-
ські мережі 

Міжкластерні та між-
суб’єктні мережі 

Тип зв’язків в орга-
нізаційній структурі 

Вертикальні Вертикальні та 
горизонтальні 

Вертикальні 

Основні функціо- 
нальні завдання  
агенції 

Експертна, аналітична, 
координаційна 

Експертна, аналітична, 
координаційна 

Експертна, аналітична, 
координаційна, розпоряд-
ницька 

Тип кластерів Спеціалізовані, латентні Спеціалізовані, латентні, 
композитні 

Спеціалізовані, латентні, 
композитні 

— процесні кластери утворюються в металургій-
ній, хімічній, целюлозно-паперовій, аграрній, харчо-
вій галузях, що характеризуються попроцесним спосо-
бом виробництва і калькулювання собівартості про- 
дукції; 

— інноваційні (творчі) кластери формуються в 
інноваційних секторах економіки (інформаційні тех-
нології, робототехніка, біотехнології, виробництво но-
вих матеріалів, сфера цифрових послуг, комерціаліза-
ція науки); 

— туристичні кластери створюються на підставі 
територіальних визначних пам'яток, кліматичних, 
ландшафтних, природніх, геологічних особливостей 
регіону й складаються з підприємств різних секторів 
(туроператори, готелі, громадське харчування, медичні 
заклади, виробники сувенірної продукції, транспортні 
підприємства); 

— транспортно-логістичні кластери складаються з 
комплексу учасників, які спеціалізуються в складсь-
кому і транспортному супроводі вантажів і пасажирів, 
і включають також інфраструктурні організації, що об-
слуговують об'єкти портової, залізничної, авіаційної 

інфраструктури, компанії, що спеціалізуються на мор-
ських, річкових, наземних, повітряних перевезеннях, 
логістичні комплекси тощо. 

Кластери змішаних типів можуть поєднувати 
ознаки декількох типів. 

Висновки. З метою більш конструктивного впро-
вадження кластерних формувань в економічні моделі 
країни потрібно розуміти роль стейкхолдерів у ство-
ренні кластерних ініціатив. Формально передумови 
визначають мотив і першопричину створення кластер-
них систем. В залежності від кількості учасників  
кластеру та їх функціональних ознак в синергетичну 
систему консолідуються різні суб’єкти, формуючи  
певні організаційні моделі. В залежності від комуніка-
ційних зв’язків визначається тип організаційної струк-
тури кластерної політики. 

У подальших дослідженнях доцільно розглянути 
проблеми кластерних трансформацій в економіці Ук-
раїни. Більш детально дослідити кластерний підхід, як 
інструмент стимулювання промислових комплексів, і 
зробити оцінку впливу промислових кластерів на роз-
виток економіки. 
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СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ «ФІНАНСОВИЙ МОНІТОРИНГ» 
У КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ 

Постановка проблеми. В умовах сьогодення на  
розвиток національної економіки впливають певні ри-
зики та загрози, які спричинено політичною неста- 
більністю, фінансово-економічною кризою, неспри- 
ятливим бізнес-середовищем через пандемію COVID-
19, недовірою до державних інституцій, високим рів-
нем економічної злочинності тощо. 

Тому для запобігання та мінімізації негативних 
наслідків від випадків шахрайства та економічних зло-
чинів необхідно здійснювати постійний фінансовий 
моніторинг із застосуванням ризик-орієнтованого під-
ходу, механізму належної перевірки, дистанційної ве-
рифікації клієнтів, а також на основі виявлення кін-
цевих бенефіціарних власників та вдосконалення про-
цедури «замороження» активів.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослід-
женню різноманітних проблем фінансового моніто- 
рингу присвячено багато наукових праць учених і  
фахівців-практиків, серед них: Х. Возняковська [1]; 
І. Д’яконова, Д. Шиян [2]; О. Підхомний [3]; В. Мар-
гасова [4]; М. Васюк [5]; О. Петрук, О. Смагло [6]; 
А. Хмелюк [7]; О. Новак, Н. Дідківська [8]; О. Власюк, 
А. Мокій, О. Ілляш, В. Волошин, М. Флейчук, Т. Вла-
сик та ін. [9]; Ю. Харазішвілі, В. Ляшенко [10-12]; 
Д. Павлов [13]; І. Канцір, М. Брицька [14]; О. Кузь-
менко, Т. Доценко, Л. Скринька [15] та інші. 

У науковій літературі можна знайти безліч понять 
терміна «фінансовий моніторинг». Їх аналіз дозволяє 
зробити висновок, що на сьогоднішній день не існує 
єдиної наукової позиції стосовно формулювання цієї 
дефініції. Це обумовлено, по-перше, тим, що дослід-
ники є представниками різних наукових шкіл зі своїми 
підходами й особливостями. А, по-друге, неоднознач-
ністю та багатоаспектністю поняття «фінансовий мо-
ніторинг». 

У зв’язку з цим, незважаючи на широке коло на-
укових досліджень з обраної теми, дискусійність окре-
мих питань потребують проведення подальших науко-
вих розробок. І у першу чергу варто приділити увагу 
уточненню понятійно-категоріального апарату із за-
стосуванням комплексного підходу до змістовної суті, 
а також з урахуванням викликів часу і трансформацій-
них перетворень у національній економіці. 

Метою даного дослідження є узагальнення й сис-
тематизація існуючих теоретичних підходів до визна- 

чення суті й змісту терміна «фінансовий моніторинг» 
і авторське трактування даної економічної категорії з 
позицій національної безпеки. 

Для досягнення поставленої мети використано 
методи аналізу і синтезу, системного підходу, статис-
тичного аналізу, експертного опитування, порівняння 
і класифікації, структурно-логічного узагальнення. 

Виклад основного матеріалу дослідження. У ре-
зультаті опитування українських підприємств у рамках 
Всесвітнього дослідження економічних злочинів та 
шахрайства, яке проведено компанією PwC [16], вста-
новлено, що 51% респондентів постраждали від шах-
райства. Цей показник вищий, ніж у середньому в 
світі (47%). До того ж він зріс порівняно з 48% у 
2018 р.   

Варто відмітити, що з незаконним привласнен-
ням майна стикається 47% опитаних; хабарництвом  
і корупцією — 47%; шахрайством  з боку клієнтів — 
31%; кіберзлочинами — 31%; шахрайством у закупів-
лях — 31%.   

Найбільш суттєвим для суб’єктів господарювання 
з точки зору фінансових збитків є: незаконне при- 
власнення майна (19% респондентів); недобросовісна 
конкуренція і порушення антимонопольного законо-
давства (13%); шахрайство у закупівлях (13%).  

Разом з тим, виявлено, що майже 50% респон- 
дентів в Україні не проводять взагалі або проводять 
лише неформальну перевірку та постійний моніторинг 
доброчесності своїх контрагентів. Лише 59% українсь-
ких компаній провели розслідування свого найгіршого 
випадку шахрайства. І тільки 33% компаній повідо-
мили про це наглядову раду.  

При цьому кожна четверта компанія в Україні не 
має спеціальної програми з управління ризиками. 22% 
респондентів не проводили у 2019-2020 рр. жодного 
оцінювання рівня ризиків та їх впливу на господарську 
діяльність. 

За оцінками експертів компаній ACFE і PwC, 
сума збитків, які зазнають підприємства у різних кра-
їнах світу унаслідок економічних злочинів і шахрай- 
ства, щороку зростає. У 2016 р. вона складала понад  
6 млрд дол. США, у 2017 р. — 7,3, а у 2020 р. — 42 млрд 
дол. США. Якщо розглядати Україну, то слід зазна-
чити, що у 38% вітчизняних компаній прямі збитки 
від шахрайства становлять менше 50 тис. дол. США; у 
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26% — від 50 тис. до 1 млн дол.; у 9% — понад 1 млн 
дол. США [16].  

За даними статистично-інформаційних матеріалів 
МВС України [17], у результаті розгляду в 2020 р.  
3908 кримінальних проваджень у сфері корупції вста-
новлено суму матеріальних збитків державі внаслідок 
економічної злочинності в розмірі 3,03 млрд грн. За 
розрахунками фахівців Міністерства економіки Укра-
їни [18], рівень тіньової економіки становив у 2020 р. 
31% ВВП, що на 3 відсоткових пункти більше порів-
няно з 2019 р. 

Все це наочно свідчить про актуальність про-
блеми розвитку системи фінансового моніторингу, 
який є об’єктом досліджень у сфері фінансового 
права, фінансового менеджменту, державного управ-
ління, економічної [19-24] та фінансової безпеки [25] 
на різних рівнях. 

На сьогодні правові засади розвитку системи фі-
нансового моніторингу регулюються такими законо- 
давчими й нормативно-правовими документами: За-
кон України «Про національну безпеку України» від 

21.06.2018 р. № 2469-VIII; Закон України «Про запо-
бігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, 
одержаних злочинним шляхом, фінансуванню теро- 
ризму та фінансуванню розповсюдження зброї масо-
вого знищення» від 06.12.2019 р. № 361-ІХ; Розпо- 
рядження Кабінету Міністрів України «Про затвер-
дження Основних напрямів розвитку системи запобі-
гання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, 
одержаних злочинним шляхом, фінансуванню теро- 
ризму та фінансуванню розповсюдження зброї масо-
вого знищення в Україні на період до 2023 року» від 
12.05.2021 р. № 435-р тощо.  

Формулювання поняття «фінансовий моніто-
ринг», які запропоновано різними науковими шко-
лами, наведено в таблиці.  

Як показує аналіз, ряд науковців виділяють ши-
рокий і вузький підхід до трактування фінансового  
моніторингу, розглядаючи його як частину системи за-
побігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів 
та фінансуванню тероризму або ототожнюють з нею.  

Таблиця  
Визначення терміна «фінансовий моніторинг» з різних наукових точок зору 

Трактування 
Представники 
наукових шкіл 

1 2

Особлива форма фінансового контролю, яка здійснюється уповноваженими держав-
ними органами у сфері фінансового контролю та суб'єктами первинного фінансового 
моніторингу та спрямована на виявлення операцій, пов'язаних з легалізацією доходів, 
здобутих злочинним шляхом 

А. Клименко (2004) 
[26] 

Особлива форма фінансового контролю як окремий інститут фінансового права, що 
передбачає управління фінансами, яке містить усі елементи механізму фінансового 
контролю у їх зовнішньому вияві 

Л. Воронова (2007) 
[27] 

Сукупність заходів суб'єктів фінансового моніторингу з метою виявлення, аналізу та 
перевірки інформації про фінансові операції щодо віднесення їх до таких, що можуть 
бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів незаконного походження з на- 
ступним переданням їх правоохоронним органам  

А. Гаврилишин 
(2008) [28] 

Система, яка включає сукупність елементів, що взаємодіють і перебувають під дією 
внутрішніх і зовнішніх факторів, яка охоплює спостереження за рівнем стійкості  
банку, аналіз, оцінку і прогнозування стійкості на довгострокову перспективу  

Ж. Довгань (2011) 
[29] 

Система заходів із здійснення постійного спостереження за діяльністю комерційного 
банку, збору і систематизації даних про його фінансовий стан для оцінки поточного 
стану справ у банківській сфері і прогнозування його розвитку на перспективу  

О.Костюченко 
К. Кривуля (2012) 
[30] 

Інструмент протидії легалізації (відмиванню) злочинних доходів Х. Возняковська 
(2012) [1] 

Постійне спостереження, що дає можливість прогнозувати випадки ризиків пов’язаних 
з легалізацією коштів  

І. Патюта (2012) 
[31] 

Система постійного спостереження за найважливішими поточними результатами фі-
нансової діяльності підприємства в умовах постійно змінної кон'юнктури фінансового 
ринку  

І. Бірюкова (2012) 
[32] 

Складова системи фінансового планування банку, на основі якої формується єдина 
база даних планування діяльності при безперервному зборі, систематизації та обробці 
інформації  

Б. Сюркало (2013) 
[33] 

Складова фінансової безпеки, яка визначає сукупність взаємопов’язаних заходів дер-
жавного сектору за безпосередньою участю суб’єктів приватного сектору для форму-
вання загальнодержавної багатоджерельної аналітичної бази даних з метою запобі-
гання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фі-
нансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення 

М. Васюк (2015) 
[5] 

Система фінансового контролю, спрямована на протидію й запобігання легалізації 
грошей та іншого майна, отриманих злочинним шляхом як в окремих суб’єктах гос-
подарювання, так і в масштабі всієї країни 

М. Бормотова
К. Мухіна 
(2015) [34] 

Економіко-правовий механізм у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) 
доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню 
розповсюдження зброї масового знищення 

І. Канцір 
М. Брицька (2019) 
[14] 
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Закінчення таблиці 

1 2

Система заходів фінансового, адміністративного, кримінального 
та оперативно-розшукового характеру 

Інструмент державного регулювання 

Механізм перманентного моніторингу фінансових операцій

Економіко-правовий метод протидії тероризму О. Вовчак 
В. Канцір 
І. Канцір (2019) [35]

Система заходів, що передбачає підвищення рівня фінансової, а відповідно й еконо-
мічної безпеки держави шляхом здійснення контролю за фінансовими операціями, 
зменшення обсягів фінансових злочинів, а саме: зростання рівня конкурентоздатності 
держави, скорочення розмірів тіньової економіки, зростання надійності банків, збіль-
шення надходжень до бюджету держави від конфіскованого нелегального майна, 
сплати податків від виявлених незаконних доходів, скорочення корупції, збільшення 
ефективності застосування бюджетних ресурсів 

О. Кузьменко
Т. Доценко 
Л. Скринька (2019) 
[15] 

Комплекс фінансових, правових, нормативних заходів, спрямованих на запобігання та 
протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансу-
ванню тероризму, фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, що про-
водяться на різних рівнях функціонування фінансової системи, для забезпечення еко-
номічної, фінансової, національної безпеки держави 

О. Кузьменко
А. Бойко 
Г. Яровенко 
Т. Доценко (2020) 
[36] 

Сукупність методичних, організаційних, нормативно-правових та інституційних захо-
дів, спрямованих на ефективне функціонування національної системи боротьби з фі-
нансуванням тероризму 

О. Грабчук 
І. Супрунова 
(2020) [37] 

Складено на підставі джерел [1; 5; 14; 15; 26-37]. 

Дослідники, як правило, під цим терміном розу-
міють систему, комплекс заходів, інститут, інструмен-
тарій, механізм, складову безпеки, форму фінансового 
контролю тощо. Тобто фінансовий моніторинг трак-
тується як: 

система законодавчо закріплених інформаційних, 
контрольних і правоохоронних процедур (М. Прошу-
нін);  

система постійного спостереження (Г. Бірюков);  
система заходів фінансового, адміністративного, 

кримінального та оперативно-розшукового характеру 
(І. Канцір, М. Брицька);  

система заходів, що передбачає підвищення рівня 
фінансової й економічної безпеки держави шляхом 
здійснення контролю за фінансовими операціями 
(О. Кузьменко, Т. Доценко, Л. Скринька);  

складова системи фінансового планування банку 
(Б. Сюркало); 

сукупність заходів суб’єктів фінансового моніто-
рингу (А. Гаврилишин; В. Берізко);  

інститут фінансового права (Л. Воронова);  
інструмент державного регулювання (І. Канцір, 

М. Брицька);  
механізм перманентного моніторингу фінансових 

операцій (І. Канцір, М. Брицька);  
економіко-правовий механізм у сфері запобі-

гання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, 
одержаних злочинним шляхом (І. Канцір, М. Бри-
цька); 

складова системи забезпечення економічної без-
пеки національної економіки (О. Кузьменко, Т. До- 
ценко, Л. Скринька);  

складова фінансової безпеки держави (М. Ва-
сюк);  

умови забезпечення державної безпеки країни  
(О. Грабчук, І. Супрунова);  

специфічна форма державного фінансового кон-
тролю (О. Орлюк); 

особлива форма фінансового контролю (А. Кли-
менко; Л. Воронова). 

Отже, на підставі узагальнення теоретичних під-
ходів до економічної суті категорії «фінансовий моні-
торинг», зазначимо, що ця дефініція визначається як:  

певний нормативно-правовий комплекс окремих 
превентивних заходів, що спрямовані на недопущення 
застосування фінансової системи для легалізації від-
мивання тіньових коштів;  

сукупність визначених заходів суб’єктів фінансо-
вого моніторингу, метою яких є виявлення, аналіз  
і відповідна перевірка наявної інформації про певні 
фінансові операції щодо їх віднесення до таких, що 
можуть пов’язуватись з легалізацією відмивання дохо-
дів, отриманих незаконним шляхом, для їх подальшої 
передачі правоохоронним органам;  

особливий різновид фінансового контролю та на-
гляду, що проводять уповноважені установи при об-
слуговуванні фінансових операцій, для виявлення 
схем наявної і можливої легалізації коштів, отриманих 
злочинним шляхом. 

Встановлено, що фінансовий моніторинг здебіль-
шого розглядається з позицій економічної, фінансо-
вої, інформаційної безпеки; протидії легалізації (від-
миванню) доходів; інституційного, методичного, орга-
нізаційного та нормативно-правового забезпечення. 

Однак у сучасних умовах господарювання фінан-
совий моніторинг доцільно розглядати з позицій на- 
ціональної безпеки [38; 39]. Таким чином, цю еконо-
мічну категорію пропонується трактувати як інстру-
мент забезпечення національної безпеки на основі  
реалізації сукупності інституційних, нормативно-пра-
вових, організаційно-економічних, інноваційних, ін-
вестиційних інформаційних заходів.  

Висновки. У результаті дослідження виявлено  
певні позитивні моменти у законодавчому регулю-
ванні розвитку системи фінансового моніторингу в 
Україні. Але, незважаючи на дієвість законодавчих іні-
ціатив щодо створення й функціонування даної сис- 
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теми, все ж таки існують проблеми недостатньо ефек-
тивного нормативно-правового забезпечення у цьому 
напрямі. По-перше, більшість законодавчих і норма-
тивних документів не кореспондуються один з одним. 
По-друге, у деяких з них лише йдеться про гаранту-
вання національної безпеки, але не прописано загаль-
них засад фінансового моніторингу як інструменту за-
безпечення національної безпеки.  

Тому варто внести зміни й доповнення у Закони 
України «Про національну безпеку України», «Про за-
побігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, 
одержаних злочинним шляхом, фінансуванню теро- 
ризму та фінансуванню розповсюдження зброї масо-
вого знищення», «Про Бюро економічної безпеки Ук-
раїни», а також у Розпорядження Кабінету Міністрів 
України «Про затвердження Основних напрямів роз-
витку системи запобігання та протидії легалізації (від-
миванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фі-
нансуванню тероризму та фінансуванню розповсю-
дження зброї масового знищення в Україні на період 
до 2023 року».  

При цьому необхідно визначити належні інститу-
ційні умови розвитку системи запобігання та протидії 
легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочин-
ним шляхом. Слід розробити відповідні механізми  
нормативно-правового, інституційного, організацій-
но-економічного, фінансового та інформаційного за-
безпечення функціонування системи фінансового мо-
ніторингу з позицій національної безпеки держави.  

Реалізація цих механізмів сприятиме налагод-
женню партнерських взаємовідносин між бізнесом і 
контрольними органами; підвищенню ефективності 
дій Бюро економічної безпеки України як єдиного 
правоохоронного органу з боротьби зі злочинами у 
сфері господарської діяльності; збільшенню податко-
вих надходжень до державного бюджету, зменшенню 
тіньового сектору національної економіки; зміцненню 
позицій України у рейтингу легкості ведення бізнесу 
Doing Business. 

Перспективи подальших наукових досліджень 
полягають у науково-методичному обґрунтуванні й 
розробленні механізму інституційного забезпечення 
функціонування системи фінансового моніторингу з 
позицій національної безпеки України. 
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СТАНОВЛЕННЯ НОВОЇ ЯКОСТІ ТРУДОВОГО ЖИТТЯ  
В УКРАЇНІ В УМОВАХ ЦИФРОВІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ:  

КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ1 

Постановка проблеми. Перехід до цифрової еко-
номіки трансформує соціально-трудову сферу, ринок 
праці та зайнятість, трудовий процес і характер праці, 
цінність праці, організацію та управління працею 
тощо. Ці процеси впливають і визначають якість тру-
дового життя зайнятого населення. Новітні виклики та 
небезпеки, що зумовлені ключовими трендами гло- 
бальної та національної економік, формують нові ри-
зики та загрози. Залучення потенціалу сучасних ІКТ 
(інформаційно-комунікативних), цифрових технологій 
відкриває нові можливості щодо підвищення якості 
трудового життя. Тому цифрова трансформація націо-
нальної економіки може мати як позитивний, так і не-
гативний впливи на якість трудового життя, на якість 
життя населення країни в цілому. Цифровізація без-
посередньо впливає на ринок праці та зайнятість. 
Вона стає джерелом формування нових робочих місць, 
проте одночасно руйнує традиційні робочі місця; ство-
рює можливості для оптимізації робочого часу, гнуч-
кого режиму роботи, однак може супроводжуватися 
нерегламентованістю трудового часу. Викликами циф-
ровізації у сфері праці є нові вимоги до якості робочої 
сили, розмивання меж між робочим часом і відпочин-
ком, порушення життєвого балансу працюючих, зни-
ження соціального захисту. Особливої актуальності 
набувають питання цифрової безпеки учасників со- 
ціально-трудових відносин у цифровому просторі. 

Новим глобальним викликом для соціально-тру-
дової сфери в умовах переходу до цифрової економіки 
стала пандемія COVID-19. До негативних наслідків у 

1 Статтю підготовлено в межах реалізації проєкту ІЕП НАН України з проблем становлення нової  якості трудового життя 
в умовах цифрових трансформацій за цільовою Програмою наукових досліджень НАН України «Становлення нової якості 
життя» на 2021 рік (Договір № 02/2021 від 15 червня 2021 р.). 

соціально-трудовій сфері, спричинених впливом пан-
демії, слід віднести такі: зростання рівня безробіття, 
приховане безробіття (відпустки без збереження заро-
бітної плати), зниження економічної активності само-
зайнятих осіб, зростання цифрового розриву між дис-
танційними працівниками, падіння рівня соціального 
захисту, збіднення населення та погіршення якості 
людського капіталу внаслідок втрати кваліфікації час-
тиною робочої сили. Водночас пандемія COVID—19 
внаслідок введення карантинних обмежень у прова-
дження економічної діяльності стала каталізатором 
прискорення цифрової трансформації трудової сфери 
та поширення цифрових форм зайнятості. 

Саме тому для забезпечення сталого розвитку ук-
раїнської держави таким важливим є створення нових 
та суттєве оновлення існуючих механізмів забезпе-
чення якості трудового життя за всіма його ключовими 
параметрами — від захищеності на робочому місці (що 
набуло особливої актуальності в умовах коронакризи) 
до соціального захисту та колективного представ- 
ництва інтересів працівників сектору нестандартної 
зайнятості, що в Україні зростає швидкими темпами 
(платформна, цифрова, дистанційна зайнятість тощо).  

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питання 
забезпечення гідної праці, якості трудового життя по-
ширення нових нестандартних форм зайнятості в умо-
вах цифрових трансформацій формують основний по-
рядок денний ключових міжнародних організацій у 
цій сфері, як в дослідницькій, так і в практичній дія-
льності. Про це, зокрема, красномовно свідчить тема- 
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тика двох останніх комплексних досліджень, проведе-
них МОП, які було присвячено ролі цифрових робо-
чих платформ у перетворенні світу праці [1; 2] та пи-
танням надомної роботи [3]. Питання подолання на- 
слідків пандемії COVID-19 та постпандемійного від-
новлення також розглядаються у нерозривному зв’язку 
із процесами цифрових трансформацій та їхнім впли-
вом на сферу праці та зайнятості. В полі зору МОП 
знаходяться питання пов'язані з впливом пандемії на 
сферу праці, її наслідками. Починаючи з березня 
2020 р. Міжнародна організація праці підготувала 7 ре-
дакцій звіту «COVID-19 та сфера праці», остання ре-
дакція датована 25 січня 2021 р. [4]. Ще одним з клю-
чових напрямів є дослідження нових форм зайнятості 
(зокрема — платформної зайнятості) у контексті забез-
печення гідної праці [1; 5]. 

В Україні проблеми цифровізації економіки та 
суспільства, розвитку соціально-трудової сфери в умо-
вах становлення нової економіки, глобальні виклики 
та ризики діджиталізації, поширення гнучких форм 
зайнятості активно досліджуються такими вітчизня-
ними вченими, як А. Колот, О. Герасименко, О. Но-
вікова, О. Грішнова, В. Антонюк, В. Близнюк, Н. Азь-
мук, О. Брінцева, А. Черкасов, Г. Лопушняк, В. Да-
нюк, Д. Чижов та іншими [6-10]. Соціальні аспекти 
забезпечення сталості соціально-економічного розвитку, 
у тому числі в контексті якості життя, знайшли відо-
браження у працях Е. Лібанової, Л. Лісогор, Л. Ша-
ульської, Л. Ільїч, В. Звонар, І. Петрової, О. Цимбал, 
Т. Заяць, Л. Черенько, О. Хандій, І. Новак, Н. Ру- 
денко, В. Чувардинського та багатьох інших вітчизня-
них вчених [11-13]. Проблеми та можливості цифрові-
зації економіки України предметно розглянуто в на- 
укових працях В. Вишневського, С. Князєва, О. Гар-
кушенко, В. Чекіної, В. Ляшенка, О. Вишневського та 
ін. [14]. Ця проблематика розробляється з позицій 
міждисциплінарного підходу — вітчизняними еконо- 
містами, юристами, соціологами, фахівцями з держав-
ного управління, з соціальних комунікацій тощо.  

Проте, незважаючи на дуже широке коло питань, 
що досліджуються у наведених вище роботах, міжна-
родні дослідження не виявляють специфіку України в 
зазначеному контексті, а вітчизняним в певному сенсі 
бракує сфокусованості на аспектах становлення нової 
якості трудового життя саме в умовах цифровізації 
економіки. В цій ситуації актуалізується потреба у  
розробці та проведенні комплексного дослідження 
щодо впливу цифровізації на якість трудового життя в 
Україні з урахуванням найновіших трендів у сфері 
праці та зайнятості, які генерує цифровізація еконо-
міки. Цей дослідницький запит обумовив наукові по-
шуки авторського колективу в межах реалізації про- 
єкту з проблем становлення нової якості трудового 
життя в умовах цифрових трансформацій за цільовою 
Програмою наукових досліджень НАН України «Ста-
новлення нової якості життя» на 2021 рік. 

Метою статті є розробка концепту дослідження 
щодо становлення нової якості трудового життя в умо-
вах цифровізації економіки для формування адекват-
ного науково-аналітичного забезпечення державної 
соціально-економічної політики України, у т.ч. в 
сфері праці та зайнятості. 

Підґрунтям для виявлення та змістовного роз- 
криття зазначеного концепту дослідження має стати 
оцінка та узагальнення ключових сучасних трендів в 
сфері праці та зайнятості, зокрема — новітніх змін у 

формах, характері, умовах праці, захищеності праців-
ника під впливом цифрових трансформацій, зміни у 
вимогах роботодавців до компетентностей робітників 
тощо.  

Виклад основного матеріалу. Протягом останніх 
років сфера праці та зайнятості переживає фактично 
революційні зміни під впливом процесів всеосяжної 
цифровізації фактично всіх сфер соціально-економіч-
ного життя, причому не тільки (і навіть не стільки) в 
суто технологічній сфері, скільки в сфері виникнення 
нових форм та видів зайнятості, що принципово змі-
нюють відносини між робітниками та роботодавцями. 
Це створює потужний виклик традиційним механіз-
мам регулювання сфери праці та зайнятості, традицій-
ним системам соціального захисту та представництва 
інтересів сторін соціально-трудових відносин, меха- 
нізмам розробки та реалізації послідовної та узгодже-
ної державної політики в сфері праці та зайнятості. 

Як вже зазначалось, одним з найбільш затребува-
них дослідницьких трендів є дослідження нових форм 
зайнятості (зокрема — платформної зайнятості) в умо-
вах цифровізації економіки в контексті забезпечення 
гідної праці [1; 5]. Основне протиріччя полягає в тому, 
що традиційні інститути та механізми забезпечення 
соціального захисту та соціального діалогу, орієнто-
вані на повну зайнятість працівника на умовах безс-
трокової роботи, із чітко визначеним роботодавцем та 
умовами праці, із добре розробленою нормативно-
правовою базою взаємодії робітника та роботодавця — 
не відповідають всезростаючій кількості нетипових 
форм зайнятості, зокрема — тих, що реалізуються че-
рез трудові платформи у цифровій або іншій формі. 
Сама робота на платформі кидає виклик традиційній 
колективній організації: багато постачальників послуг 
не формують професійну ідентичність як працівники 
платформи і не розглядають інших працівників плат-
форми як колег, з якими можна діяти солідарно [15]. 
Бурхливий розвиток платформ приводить до того, що 
навіть традиційне підприємство вже об’єднує праців-
ників з різним статусом (позаштатні, більш-менш са-
мозайняті, більш-менш стабільні), відповідно — усклад-
нюються і завдання щодо забезпечення соціального 
захисту працівників, реалізації соціального діалогу, за-
безпечення ефективної діяльності профспілок та від-
повідних державних органів [16]. Для України, як свід-
чать дослідження, питання розвитку платформної зай-
нятості є вельми актуальними [17]. 

Інший важливий напрям як науково-прикладних 
досліджень, соціального експериментування, так і 
практичної діяльності, це — пошук адекватних новим 
умовам механізмів, інструментів, способів ефективних 
комунікацій, суттєве оновлення системи соціального 
діалогу в умовах цифровізації (через створення відпо-
відних нормативно-правових, інституційних механіз-
мів його реалізації, а також необхідного техніко-тех-
нологічного забезпечення). Принципово важливим ас-
пектом трансформації традиційної системи соціаль-
ного діалогу в новітніх умовах є суттєве розширення 
кола його учасників за принципом мультисуб’єктно-
сті — до сторін соціального діалогу мають підключа-
тися нові учасники — соціальні партнери (громадські 
організації, спілки підприємців, інвестори, міжнародні 
партнери), інші суб’єкти соціально-економічної діяль-
ності. Це — необхідна вимога переходу на розширений 
формат комунікативної взаємодії в умовах цифровіза-
ції економіки, поширення нестандартних форм зайня- 
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тості (платформної, цифрової, дистанційної). Комуні-
кативне середовище реалізації соціального діалогу за 
принципом мультисуб’єктності має одночасно охоп-
лювати як традиційних, так і новітніх суб’єктів соці- 
ально-трудових відносин (наприклад, цифрові трудові 
платформи інших, мережеві представництва тощо). Це 
обумовлює необхідність оновлення існуючих механіз-
мів практичної діяльності суб’єктів соціального діа-
логу, чи не в першу чергу — профспілок, адже саме 
вони виконують функцію колективного представ- 
ництва інтересів робітників [18]. Створення дієвих ме-
ханізмів соціального діалогу, окрім безпосередніх ви-
кликів та загроз, пов’язаних із форсованою цифрові-
зацією, має орієнтуватись на більш широкий контекст 
фундаментальних змін у сфері праці, спричинених ци-
фровими трансформаціями та бурхливим розвитком 
нестандартної зайнятості (зайнятість через платфор-
ми, самозайнятість в Інтернеті тощо), суттєвою озна-
кою яких є «індивідуалізація» соціально-трудових від-
носин, розмивання колективного представництва ін-
тересів працівників і роботодавців, відсутність регла-
ментованих стійких відносин між найманими праців-
никами та власниками (роботодавцями). З розвитком 
та поширенням цифрових трудових платформ відбува-
ється формування нового виду зайнятості, який поєд-
нує ознаки найманої праці та самозайнятості. Це зу-
мовлено тим, що трудові платформи позиціонують 
себе лише як майданчики, які створюють умови для 
взаємодії та відмовляються від забезпечення будь-яких 
гарантій. Це спричиняє серйозні труднощі щодо забез-
печення представництва інтересів таких працівників, 
їхнього соціального захисту, їхньої участі у соціаль-
ному діалозі. 

Основними ризиками поширення зайнятості  
через цифрові платформи в Україні є: масштабування 
тіньової зайнятості в онлайн просторі; нерегламенто-
ваність системи соціального захисту та забезпечення 
соціальних гарантій працівників тощо. Інерційність 
реагування органів державного управління на новітні 
зміни в системі соціально-трудових відносин приво-
дить до того, що цей сегмент трудової сфери фактично 
перебуває поза межами національного моніторингу й 
регулювання.  

Для України, як для багатьох пострадянських 
країн, коронакриза стала поштовхом до розвитку  
цифрової, платформної економіки. Пандемія COVID-
19 стала фундаментальним мегатрендом сучасності, 
який змінив світ, у т.ч. світ праці, світ людини праці,  
систему представництва інтересів, форми колективної 
дії, системи соціального захисту, механізми держав-
ного регулювання, кардинально вплинув на показ-
ники, які визначають якість життя людини і насе-
лення, якість трудового життя. Тому своєчасне реагу-
вання на цей мегатренд (в системі державної, регіо- 
нальної економічної та соціально-трудової політи-
ки) — це необхідна передумова постпандемійного від-
новлення національної економіки, створення держа-
вою, суб’єктами соціального діалогу власної ефектив-
ної системи забезпечення якості трудового життя на 
потреби загальнодержавного збалансованого та ста-
лого соціально-економічного розвитку. 

Відсутність комплексного та системного бачення 
процесів цифровізації економіки, в тому числі щодо 
їхнього впливу на становлення нової якості трудового 
життя, має певні негативні наслідки і для державної 
політики в цій сфері. Держава не залишається осто- 

ронь процесів цифровізації економіки та суспільства, 
а займає досить активну позицію у законотворчій дія-
льності, у формуванні відповідної нормативно-право-
вої бази. Так, свого часу важливими стратегічними до-
кументами стали «Цифрова адженда України — 2020», 
Концепція розвитку цифрової економіки та суспіль- 
ства на період 2018-2020 рр. та плану заходів з її реа-
лізації; Україна 2030Е — країна з розвинутою цифро-
вою економікою [19], важливим кроком стало схва-
лення Концепції розвитку цифрових компетентностей 
та затвердження плану заходів з її реалізації [20], По-
становах Кабінету Міністрів України «Деякі питання 
цифрового розвитку» (від 30.01.2019 р. № 56), «Про 
утворення Міжгалузевої ради з питань цифрового  
розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації» 
(від 08.07.2020 р. № 595). Приймаються закони Укра-
їни, які регламентують перехід на гнучкі форми зай-
нятості (у т.ч. дистанційну) [21], у межах реалізації 
проєкту «Цифрова держава» на порталі “Дія” — дер-
жавних послуг онлайн презентовано 94 проєкти циф-
рової трансформації Української держави у ключових 
сферах. Основними проєктами цифрової трансформа-
ції протягом 2021-2024 рр., які безпосередньо пов’я-
зані з якістю трудового життя визначено: е-економіка 
(цифрова економіка), е-грамотність (цифровізація 
освіти), е-доступ (розвиток інфраструктури широко- 
смугового доступу до Інтернету), а також е-бізнес,  
е-право, е-школа, е-міграція, е-соцзахист, е-майно,  
е-містобудування, е-лікарня, е-дозвіл та інші [22]. 

Однак фактично всім зазначеним вище дуже різ-
ноплановим документам бракує комплексного ба-
чення проблем, перспектив, можливостей розвитку  
вітчизняної сфери праці та зайнятості, врахування 
змін у якості трудового життя в умовах цифровізації. 
До того ж помітного покращення нормативно-право-
вої бази в напрямку врахування потреб щодо забезпе-
чення гідної праці, становлення нової якості трудового 
життя — не спостерігається. Так, необхідність онов-
лення всієї системи соціально-економічного розвитку 
України в новітніх умовах знайшла певне відобра-
ження і у Проєкті «Національної економічної стратегії 
2030» та визначених в ній векторах економічного роз-
витку до 2030 року [10]. Аналіз змісту проєкту Стратегії 
свідчить, що цифрові трансформації як сучасний мега-
тренд авторами враховано, проте комплексне страте- 
гічне бачення і пріоритети щодо подолання ризиків та 
загроз для сфери праці в новітніх умовах — відсутні. 
Власне, сегмент «Соціально-трудова сфера» виклю-
чено зі змісту Стратегії (згадується лише політика зай-
нятості в контексті стратегічного пріоритету «Соці- 
альна політика»), що, вочевидь, зовсім не сприятиме 
становленню нової якості трудового життя в Україні.  

Досить яскравим прикладом концептуальної не-
визначеності в Україні всієї сфери цифровізації еко-
номіки та пов’язаних із нею питань (в тому числі пи-
тань нової якості трудового життя) є нещодавно 
прийнятий Закон України «Про стимулювання роз- 
витку цифрової економіки в Україні» [23]. Закон спря-
мований на стимулювання розвитку цифрової еконо-
міки в Україні шляхом створення сприятливих умов 
для розвитку інноваційного і технологічного бізнесу, 
залучення інвестицій, розбудови цифрової інфра- 
структури та залучення талановитих працівників. Зо- 
крема, нормативно-правовим документом передбача-
ється створення спеціальних правових умов для ІТ-
галузі — Дія City. Фактично закон являє собою досить 
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цікаву та змістовну спробу створення певної віртуаль-
ної вільної економічної зони із спрощеними прави-
лами ведення бізнесу в сфері IT, проте про цифрові-
зацію соціально-трудової сфери національної еконо-
міки в цілому в прийнятому Законі України не йдеться 
зовсім.  

Така загальна картина свідчить про відсутність ці-
лісного та збалансованого концептуального бачення 
щодо розвитку соціально-трудової сфери України в 
умовах цифровізації економіки, становлення нової 
якості трудового життя через забезпечення умов гідної 
праці. Велика кількість питань та аспектів залиша-
ється не те що недослідженою, а навіть не визначеною 
та просто не потрапляє в поле зору розробників дер-
жавної політики в цій сфері. В такій ситуації очевидно 
існує потреба у суттєвому оновленні концептуального 
підґрунтя щодо можливостей становлення нової якості 
трудового життя, з метою подальшого визначення, об-
ґрунтування та реалізації відповідних стратегічних 

пріоритетів, напрямів та механізмів у державній регу-
ляторній соціально-економічній політиці. До того ж 
питання якісних трансформаційних змін соціально-
трудової сфери в Україні в контексті цифровізації еко-
номіки, визначення ризиків та загроз, а також нових 
можливостей, не набули належного висвітлення в на-
укових розробках. Таким чином, проблеми, можливо-
сті, перспективи змін якості трудового життя в новіт-
ніх умовах залишаються недостатньо розкритими. 

Зважаючи на зазначене вище, необхідність про-
ведення дослідження щодо проблем та перспектив ста-
новлення нової якості трудового життя в Україні  
можна вважати не просто актуальною, а в певному  
сенсі — невідкладною. Бо ці питання безпосередньо 
торкаються проблем розвитку та залучення людського 
потенціалу, який є найбільшою цінністю та необхід-
ною умовою сталого розвитку в сучасному світі. Клю-
чові структурні елементи такого дослідження наведені 
на рис. 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Постановчі елементи дослідження (проблемне поле — мета — завдання)  
«Становлення нової якості трудового життя в Україні  під впливом цифрових трансформацій» 

визначити чинники 
змін якості трудового 
життя, систематизувати 
проблеми, перешкоди, 
ризики забезпечення 
умов гідної праці, які 
обумовлені прискоре-
ним розвитком і впрова-
дженням цифрових тех-
нологій  та виявляються 
у  розвитку гнучких 
форм зайнятості (диста-
нційної, платформеної, 
цифрової) 

узагальнити світовий 
досвід щодо створення 
механізмів забезпечення 
якості трудового життя у 
відповідності до вимог 
концепту гідної праці в 
умовах прискореної ци-
фровізації та поширення 
нових нетипових форм 
зайнятості 

провести експертне 
опитування з проблем 
оцінки нової якості тру-
дового життя в умовах 
цифровізації економіки 
(розробити інструмента-
рій дослідження - он-
лайн анкету експерта; 
визначити склад експер-
тів, провести дослі-
дження та обробити 
його результати) 

узагальнити результати 
експертного опитування, 
розробити пропозиції та 
рекомендації з удоскона-
лення управління сферою 
праці та формування орга-
нізаційно-управлінських,  
соціально-економічних, 
інституційних, інформа-
ційно-комунікативних ме-
ханізмів становлення но-
вої якості трудового життя 
в умовах цифровізації еко-
номіки 

визначити чинники 
змін якості трудового 
життя, систематизувати 
проблеми, перешкоди, 
ризики забезпечення 
умов гідної праці, які 
обумовлені прискоре-
ним розвитком і впрова-
дженням цифрових тех-
нологій  та виявляються 
у розвитку гнучких 
форм зайнятості (диста-
нційної, платформеної, 
цифрової) 

Основні завдання дослідження:

ДОСЛІДЖЕННЯ
«СТАНОВЛЕННЯ НОВОЇ ЯКОСТІ ТРУДОВОГО ЖИТТЯ В УКРАЇНІ ПІД ВПЛИВОМ ЦИФРОВИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ» 

Основні завдання дослідження:

Проблемне поле дослідження 

3. Актуальність та 
гостра необхідність про-
ведення емпіричних до-
сліджень з проблем оцін-
ки нової якості трудо-
вого життя в умовах ци-
фровізації економіки, з 
урахуванням найбільш 
вагомих трендів, що 
створює цифровізація в 
сфері зайнятості та ста-
новлення нової якості 
трудового життя к відпо-
відності до вимог кон-
цепту гідної праці

2. Необхідність ви-
вчення та узагальнення 
досвіду розвинених 
країн щодо створення 
механізмів забезпечення 
гідної праці та високої 
якості трудового життя в 
умовах прискореної ци-
фровізації, в першу чер-
гу, з урахуванням євро-
інтеграційного вектору 
України — досвіду країн 
ЄС 

1. Гостра необхідність
комплексного виявлен-
ня та систематизації пе-
решкод, ризиків, ключо-
вих чинників забезпе-
чення якості трудового 
життя в умовах цифро-
вих трансформацій та 
швидкого поширення 
нових, нестандартних 
форм зайнятості (ди-
станційної, платформ-
ної, цифрової) 

4. Необхідність роз-
робки та впровадження 
комплексних та обґрун-
тованих організаційно-
управлінських, соціаль-
но-економічних, інсти-
туційних, інформацій-
но-комунікативних ме-
ханізмів становлення 
нової якості трудового 
життя в Україні в умовах 
цифровізації 

Мета дослідження:
оцінка новітніх змін у характері, умовах праці, захищеності працівника під впливом цифрових трансформацій; 
обґрунтування пропозицій та рекомендацій з розробки організаційно-управлінських, соціально-економічних, 
інституційних, інформаційно-комунікативних механізмів становлення нової якості трудового життя в Україні 

1. Розробка багатоаспектного концепту дослідження, обґрунтування його структурних елементів (логіко-
структурний підхід). Визначення ключових трендів, чинників змін якості трудового життя, систематизація 
проблем, перешкод, ризиків та можливостей забезпечення умов гідної праці в умовах цифровізації (рис. 2) 

2. Узагальнення світового досвіду щодо ста-
новлення й забезпечення нової якості трудо-
вого життя відповідно до вимог гідної праці в 
умовах цифровізації та поширення нових не-
стандартних форм зайнятості (дистанційної, 
платформної, цифрової тощо) 

3. Підготовка та проведення експертного опитування
українських фахівців з проблем оцінки нової якості 
трудового життя в умовах цифровізації економіки (роз-
робка інструментарію дослідження — он-лайн анкети 
експерта; визначення складу експертів, проведення 
експертного опитування,  обробка його результатів) 

4. Узагальнення результатів експертного опитування, уточнення дослідницького концепту; визначення
пріоритетів щодо розробки організаційно-управлінських, інституційних, правових, інформаційно-комуніка-
тивних та інших механізмів становлення нової якості трудового життя в Україні за  умов цифровізації еконо-
міки та суспільства відповідно до вимог гідної праці 
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Наскрізним аспектом проблемного поля досліджен-
ня є відсутність на цей момент комплексного та сис-
темного бачення впливу цифровізації на забезпечення 
гідної праці та становлення нової якості трудового 
життя та — відповідно — неможливість через це роз- 
робки та реалізації дієвої державної політики в цій 
сфері. Актуальність дослідження обумовлена спектром 
проблем, пов’язаних з необхідністю: 

1) визначення системи чинників впливу на якість
трудового життя;  

2) узагальнення та адаптації до умов України пе-
редового світового досвіду розвинених країн щодо 
створення механізмів забезпечення гідної праці та ви-
сокої якості трудового життя в умовах цифровізації;  

3) проведення емпіричних досліджень з проблем
оцінки нової якості трудового життя (з перспективою 
створення системи моніторингу трудової сфери в умо-
вах е-економіки); 

4) розробки та впровадження цілої системи адек-
ватних сучасним умовам механізмів становлення нової 
якості трудового життя в Україні в умовах цифровіза-
ції. 

Розробка системного багатоаспектного концепту 
дослідження щодо становлення нової якості трудового 
життя в умовах цифровізації економіки дозволяє за-
безпечити комплексність, системність, структурова-
ність дослідницького пошуку у відповідності до вимог 
гідної праці та цифровізації економіки. Зазначений 
концепт на методологічному та науково-практичному 
рівнях з визначенням усіх його структурних парамет-
рів та обґрунтуванням методики його вимірювання 
може виступити базовим підґрунтям для відстеження 
стану ЯТЖ в країні, чинників впливу на ЯТЖ, дина-
міки змін, наслідків для різних категорій працівників 
тощо. Це створить базу для проведення комплексного 
моніторингу стану соціально-трудової сфери в умовах 
цифровізації економіки в контексті становлення нової 
якості трудового життя в Україні. Такий моніторинг 
вельми необхідний для розробки та реалізації адек- 
ватної державної соціально-економічної політики в 
новітніх умовах. Змістовна концептуалізація та дослід-
ницька програма щодо становлення нової якості тру-
дового життя в сучасних умовах спрямовані на роз- 
криття ключових змістовних сфер дослідження, які 
доцільно розуміти як сфери/напрями оновлення на- 
уково-аналітичного забезпечення розробки та реаліза-
ції ефективної державної політики України у сфері 
праці та зайнятості в новітніх умовах. Фактично через 
них і розкривається зміст концепту дослідження щодо 
становлення нової якості трудового життя в умовах 
цифровізації економіки (рис. 2). 

Система структурних елементів багатоаспектного 
концепту дослідження щодо становлення нової якості 
трудового життя під впливом цифрових трансформа-
цій закладена в змістовну структуру основного інстру-
ментарію дослідження — анкети експерта. Узагаль-
нення та систематизація оцінок експертної спільноти, 
що візьме участь в опитуванні, дозволить створити на-
дійне науково-аналітичне підґрунтя для прийняття 
ефективних управлінських рішень при формуванні 
державної соціально-економічної політики в сфері 
праці та зайнятості в новітніх умовах. Запропонований 
авторами концепт представлено на рис. 2, він включає 
такі структурні елементи:  

1. Ставлення до праці, цінність, задоволеність пра-
цею — цей структурний сегмент розкриває відно- 

шення до праці, її цінність для сучасної людини, 
сприйняття праці в цифровому світі, значущість лю-
дини праці в глобальному світі тощо. 

2. Оцінка праці, мобільність та соціальна захище-
ність — цей структурний сегмент визначає вплив циф-
ровізації та згенерованих нею ключових трендів та но-
вітніх ризиків, на забезпечення гідної оплати праці та 
соціальну захищеність, а саме: 

— динаміка базових характеристик нової ЯТЖ 
при цифрових трансформаціях (зміни у вартості робо-
чої сили, цінність творчої складової у трудовому про-
цесі, зміни регламентованості соціально-трудових від-
носин; їх індивідуалізація; зростання автономності 
працівників та поширення нових, нетрадиційних 
форм взаємодії працівника та роботодавця та ін.); 

— вплив процесів цифровізації на цінність люд-
ської праці, загроза зникнення професій у цифровому 
світі; 

— нові форми трудової мобільності, зміни у трен-
дах та напрямах трудової міграції,  

— зміна системи соціального захисту та представ-
ництва інтересів. 

3. Роль держави і необхідність оновлення дер-
жавних важелів управління в умовах цифровізації — в 
умовах цифровізації та мережизації відбувається по- 
ступова втрата державою традиційних важелів впливу 
на сферу праці та зайнятості, на забезпечення високої 
якості трудового життя, посилення дерегуляції ринку 
праці, неефективність традиційних систем соціального 
захисту. Структурний сегмент розкриває можливості 
оновлення державних важелів управління в умовах  
цифровізації (бо традиційні механізми впливу держави 
на сферу праці та зайнятості поступово втрачаються), 
суттєве оновлення всього комплексу механізмів дер-
жавного впливу на систему праці та зайнятості у від-
повідності до вимог цифровізації економіки. 

4. Безпека праці та відносини на робочому місці.
Вплив цифровізації на соціальні та безпекові пара- 
метри якості трудового життя, зокрема: 

— захист на робочому місці, безпека та комфортні 
умови праці; 

— баланс між трудом та відпочинком; 
— демократичність трудових відносин та можли-

вості представництва та захисту інтересів сторін со- 
ціально-трудових відносин. 

5. Сегмент Трансформація системи соціального
діалогу в умовах цифровізації включає: 

— загрози та можливості щодо забезпечення діє-
вості соціального діалогу в умовах цифровізації; 

— пріоритетні напрями формування оновленої 
системи соціального діалогу, здатної інтегрувати тра-
диційні механізми його реалізації із новітніми (плат-
формними) (зокрема — перспективи створення На- 
ціональної платформи соціального діалогу в сфері со-
ціально-трудових відносин на основі платформного 
підходу, платформно-мережевої ідеології). 

6. Оновлення системи СТВ є гострою вимогою
часу, що зумовлено бурхливим розвитком платформ-
ної економіки із характерною для неї специфічною си-
стемою між робітником та роботодавцем. Структурний 
сегмент спрямований на розкриття сутнісного проти-
річчя між традиційною системою СТВ (орієнтованою 
на довгострокові формалізовані відносини) та відно-
синами нового типу, що виникають в умовах станов-
лення цифрової, платформної економіки (для яких ха-
рактерною є певна «одноразовість» та низький ступінь  
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Рис. 2. Система структурних елементів  концепту дослідження щодо становлення нової якості  
трудового життя в Україні під впливом цифрових трансформацій 

формалізації відносин). Таким чином, нагальним за-
вданням стає відповідне удосконалення (оновлення) 
системи СТВ у відповідності до вимог цифровізації та 
завдань щодо становлення нової якості трудового 
життя. 

7. Освіта впродовж життя. Цифровізація вже
фактично сформувала досить жорсткий імператив 
щодо необхідності постійної освіти та підвищення 
кваліфікації впродовж всього життя — як базової 
умови досягнення нової ЯТЖ в умовах цифровізації та 
механізмів його реалізації. Ігнорування цього імпера-
тиву призведе до загострення диспропорцій між рів-
нями освіти, кваліфікаційними компетентностями, 
вимогами працівників до умов найму та оплати праці 
та потребами економіки у новій робочій силі за відпо-
відними професіями і кваліфікаціями. 

8. Цифрові компетентності. Дослідження проблем
та можливостей, пов'язаних із необхідністю набуття 
працівниками певного переліку цифрових компетент-
ностей, є наразі одним із пріоритетних, бо володіння 

такими компетентностями без перебільшення вже 
стало однією з базових необхідних передумов праце- 
влаштування вже за більшістю існуючих професій.  
Фактично необхідність набуття базових цифрових 
компетентностей в сучасному світі цілком можна по-
рівняти із необхідністю володіти класичною грамот- 
ністю. 

Наведені вище складові системного концепту на-
укового дослідження «Становлення нової якості тру-
дового життя в умовах цифрових трансформацій» ви-
значають змістовну структуру програмного методоло-
гічного та науково-методичного забезпечення дослід-
ницького задуму й авторської розробки. Проведення 
експертного опитування з проблем якості трудового 
життя в умовах цифрових трансформацій у межах  
цільової програми наукових досліджень НАН України 
«Становлення нової якості життя» на 2021 рік, дозво-
лить: 

 розкрити та втілити зміст концепту «нова якість
трудового життя в умовах цифровізації економіки»;  

Мета дослідження:
оцінка новітніх змін у формах, характері, умовах праці, захищеності працівника під впливом циф-

рових трансформацій; обґрунтування пропозицій та рекомендацій з розробки організаційно-управлінсь-
ких, соціально-економічних, інституційних, інформаційно-комунікативних механізмів становлення нової 

і

визначити чинники 
змін якості трудового 
життя, систематизу-
вати проблеми, переш-
коди, ризики забезпе-
чення умов гідної 
праці, які обумовлені 
прискореним розвит-
ком і впровадженням 
цифрових технологій  
та виявляються у  роз-
витку гнучких форм 
зайнятості (дистанцій-
ної, платформеної, ци-
фрової) 

узагальнити світовий 
досвід щодо створення 
механізмів забезпе-
чення якості трудового 
життя у відповідності 
до вимог концепту гід-
ної праці в умовах при-
скореної цифровізації 
та поширення нових 
нетипових форм зай-
нятості 

провести експертне 
опитування з проблем 
оцінки нової якості 
трудового життя в умо-
вах цифровізації еко-
номіки (розробити ін-
струментарій дослі-
дження - он-лайн ан-
кету експерта; визна-
чити склад експертів, 
провести дослідження 
та обробити його ре-
зультати) 

узагальнити результати 
експертного опитування, 
розробити пропозиції та 
рекомендації з удоскона-
лення управління сфе-
рою праці та форму-
вання організаційно-
управлінських,  соціа-
льно-економічних, ін-
ституційних, інформа-
ційно-комунікативних 
механізмів становлення 
нової якості трудового 
життя в умовах цифрові-
зації економіки 

визначити чинники 
змін якості трудового 
життя, систематизу-
вати проблеми, переш-
коди, ризики забезпе-
чення умов гідної 
праці, які обумовлені 
прискореним розвит-
ком і впровадженням 
цифрових технологій  
та виявляються у роз-
витку гнучких форм 
зайнятості (дистанцій-
ної, платформеної, ци-
фрової) 

Основні завдання дослідження:

КЛЮЧОВІ ЗМІСТОВНІ СКЛАДОВІ КОНЦЕПТУ ДОСЛІДЖЕННЯ ЩОДО СТАНОВЛЕННЯ

НОВОЇ ЯКОСТІ ТРУДОВОГО ЖИТТЯ ПІД ВПЛИВОМ ЦИФРОВИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ

1. Ключові тренди та дина-
міка щодо сприйняття праці в 
світі, що цифровізується (від-
ношення до праці у суспіль- 
стві, її цінність для людини) 

2. Динаміка базових характе-
ристик нової ЯТЖ — зміни у 
вартості робочої сили, у формах 
зайнятості, режимі, організації 
умов праці; в системі управ-
ління; зміни регламентованості 
соціально-трудових відносин; їх 
індивідуалізація; зростання авто-
номності працівників; зміна си-
стеми соціального захисту та ко-
лективного представництва інте-
ресів 

3. Необхідність принципо-
вого оновлення  державних ва-
желів управління в умовах 
цифровізації та мережизації 
через поступову втрату дієвості 
традиційних механізмів впливу 
держави на сферу праці та зай-
нятості, на становлення нової 
якості трудового життя 4. Вплив цифровізації на

такі важливі параметри якості 
трудового життя, як захист на 
робочому місці, безпека та  
комфортні умови праці, ба-
ланс між трудом та відпочин-
ком, демократичність трудових 
відносин та можливості пред-
ставництва та захисту інтересів 
сторін соціально-трудових від-
носин та ін. 

7. Формування імператива
щодо необхідності постійної 
освіти та підвищення кваліфі-
кації впродовж всього життя — 
як базової умови досягнення 
нової ЯТЖ в умовах цифрові-
зації, та механізмів його реалі-
зації 

6. Можливості та перешкоди 
щодо системного удоскона-
лення традиційної системи 
СТВ (орієнтованою на довго-
строкові формалізовані відно-
сини) у відповідності до вимог 
цифрової економіки, форму-
вання відносин нового типу, 
що виникають в умовах поши-
рення платформної зайнятості 

5. Загрози та можливості щодо
забезпечення дієвості соціаль-
ного діалогу в умовах цифровіза-
ції, пріоритетні напрями форму-
вання оновленої системи соці-
ального діалогу, здатної інтегру-
вати традиційні механізми його 
реалізації із новітніми (платформ-
ними), перспективи створення 
Національної платформи соціа-
льного діалогу в сфері соціа-
льно-трудових відносин на осно-
ві платформного підходу (плат-
формно-мережевої ідеології) 

8. Проблеми та можливості 
набуття молоддю, сучасними  
працівниками затребуваних 
роботодавцем цифрових нави-
чок та компетентностей для 
продуктивної зайнятості в но-
вітніх умовах за більшістю іс-
нуючих професій 

Удосконалення на новітніх засадах науково-аналітичного підґрунтя з розробки та реалізації державної 
соціально-економічної політики України (в першу чергу — у сфері праці та зайнятості), з позицій станов-

лення нової якості трудового життя відповідно до вимог гідної праці та цифровізації економіки 



НОВІКОВА О. Ф., ПАНЬКОВА О. В., АЗЬМУК Н. А., КАСПЕРОВИЧ О. Ю. 

210 ВІСНИК ЕКОНОМІЧНОЇ НАУКИ УКРАЇНИ 

 уточнити зв’язок та пріоритетність складових
цього концепту; 

 визначити специфіку суто українського кон-
тексту вирішення завдань щодо становлення нової 
якості трудового життя в умовах цифровізації еконо-
міки;  

 обґрунтувати подальші дослідницькі пошуки та
пріоритети; 

 визначити пріоритетність щодо формування
нормативно-правового, організаційно-управлінсько-
го, інформаційно-комунікативного та іншого забезпе-
чення становлення нової якості трудового життя в 
умовах цифрових трансформацій; 

 удосконалити науково-аналітичне підґрунтя з
розробки та реалізації державної соціально-економіч-
ної політики України відповідно до вимог гідної праці 
та цифровізації економіки. 

Висновки. Аналіз існуючого стану широкого кола 
питань, що стосуються становлення нової якості тру-
дового життя в Україні через забезпечення гідної праці 
в умовах цифрових трансформацій, свідчить про від-
сутність системного та збалансованого концептуаль-
ного, стратегічного та тактичного бачення розвитку 
соціально-економічної та трудової сфери в сучасних 
умовах. 

Причинами такої ситуації виступають як недале-
коглядність і політикуму, і державних органів законо-
давчої та виконавчої  влади, і ключових суб’єктів со-
ціально-трудових відносин; так і невизначеність бага-
тьох ключових питань, що впливають на стан, місце 
соціально-трудової сфери в загальній соціально-еко-
номічній системі, параметри якості трудового життя, 
їх зміни в умовах форсованої цифровізації. Окремою 
проблемою є точковість, ситуативність і розрізненість 
цих питань та відсутність їхньої змістовної стратегічної 
єдності в системі державного управління трудовою 
сферою України. Тому формування наукового під- 
ґрунтя щодо розв’язання цих проблем через організа-
цію, проведення та узагальнення результатів науко-
вого дослідження, що визначає умови, перешкоди,  
можливості становлення й механізми забезпечення 
нової якості трудового життя в Україні в умовах циф-
рових трансформацій певним чином сприяє розв’я-
занню цих стратегічно важливих проблем. 

Запропонована авторами концептуалізація до- 
слідження, її втілення в дизайні анкети через систему 
питань та альтернативах запропонованих відповідей, 
комплексне застосування соціологічної та статистич-
ної інформації, дозволяє створити обґрунтовану мето-
дику вимірювання стану якості трудового життя 
(далі — ЯТЖ) в Україні в умовах цифрових трансфор-
мацій з визначенням чинників впливу на ЯТЖ, дина-
міки змін, наслідків (позитивних, негативних), загроз 
та можливостей.  

Такий досвід може бути використаний водно- 
часно за трьома напрямами: 

1 — для започаткування та проведення на постій-
ній основі комплексного моніторингу стану соці- 
ально-трудової сфери в умовах цифровізації еконо-
міки в контексті становлення нової якості трудового 
життя в Україні; 

2 — для удосконалення та осучаснення науково-
аналітичного підґрунтя з розробки та реалізації дер- 
жавної соціально-економічної політики України (пе-
редусім у сфері праці та зайнятості) відповідно до ви-
мог гідної праці та цифровізації економіки, підви- 

щення ефективності системи державного управління 
трудовою сферою в новітніх умовах; 

3 — для накопичення передового українського 
досвіду з означених питань для подальшого його на-
слідування в країнах пострадянського простору. 
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ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ ДОХОДІВ НАСЕЛЕННЯ: ПЕРСПЕКТИВИ 
СКОРОЧЕННЯ НЕРІВНОСТІ В УМОВАХ ЦИФРОВІЗАЦІЇ 

Постановка проблеми. Технологічні досягнення 
четвертої промислової революції стають ключовими 
драйверами глобальної цифрової трансформації, сут-
ність якої можна збагнути досліджуючи зміни в еко-
номіці України та світу. Різні погляди на те, які тех-
нології та пов'язані з ними практики є детермінантами 
процесу цифрової трансформації економіки є ілюст-
рацією того, що зараз ми знаходимося у своєрідній  
точці «кипіння», і системно описати, що ж відбува-
ється, досить складно. Глибина і масштаби проник-
нення цифрових технологій, зокрема великих даних, 
Інтернету речей, у тому числі промислового, Smart- 
технологій, штучного інтелекту ставлять під сумнів 
традиційне мислення щодо способів організації й уп-
равління економічною діяльністю, а також є причи-
ною формування нових умов функціонування еконо-
мічних систем різного рівня — від глобальної еконо-
міки до окремих суб'єктів господарювання, змінюючи 
парадигму їх розвитку. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Серед на-
уковців та практиків не існує однієї точки зору сто- 
совно ступеня впливу цифровізації на функціонування 
національних економічних систем. Зокрема, фахівці 
Світового банку під цифровими дивідендами розумі-
ють динамічне зростання економіки, бізнес-діяльно-
сті, а отже і податкових надходжень, притік нових ін-
вестицій тощо [1]. Досить оптимістичними є резуль-
тати досліджень компанії McKinsey, які відзначають 
безліч економічних і соціальних вигод, що несе в собі 
цифровізація економіки, зокрема приріст продуктив-
ності праці, зростання числа робочих місць у суміжних 
галузях, інклюзивність тощо [2]. Вітчизняні вчені, зо-
крема В. Вишневський, О. Гаркушенко, С. Князєв, 
Д. Липницький, В. Чекіна вважають, що цифровізація 
сама по собі не є економічною панацеєю, оскільки в 
умовах слабкої інноваційної сфери, застарілих вироб-
ничих технологій і зношених машин та устаткування, 
дефіциту STEM-персоналу вона має мало перспектив 
і може звестися, головним чином, до скорочення ро-
бочих місць у сфері послуг [3]. У доповіді Всесвітнього 
економічного форуму в Давосі [4] одним з найбільш 
вірогідних соціальних ризиків цифровізації визначено 
посилення гендерної нерівності, оскільки майбутні 
зміни у сфері зайнятості більшою мірою торкнуться 
жінок. Також, досить поширеним є твердження, що 
широка автоматизація призведе до відмови від вико-
ристання живої праці, внаслідок чого стануть масо-
вими процеси звільнення працівників. Із збільшенням 
безробіття сукупні доходи суспільства зменшуються, 
зростання заробітної плати зупиняється, що призво-
дить до скорочення сукупного попиту [5]. 

Метою статті є аналітичне дослідження рівня ди-
ференціації доходів населення, окреслення спектру за- 

гроз пов’язаних із проблемами справедливості їх роз-
поділу, а також визначення ймовірності скорочення 
чи, навпаки, посилення гендерної нерівності в сфері 
оплати праці в умовах масштабної цифровізації еко-
номіки України та світу. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Одним із 
давно відомих фактів традиційної моделі економічного 
розвитку є сталість частки праці в національному до-
ході. Однак ця модель не відображає сучасну гло- 
бальну реальність, зокрема тому, що капітал разом із 
технологіями вільно рухаються світом і легко транс- 
портуються до будь-якої країни для подальшого вико-
ристання, зумовлюючи зміну частки праці (заробітна 
плата та інші пільги працівникам) у ВВП як у розви-
нутих країнах так і у багатьох економіках, що розви-
ваються (рис. 1).  

У зарубіжній науковій літературі [7-9] можна 
знайти низку альтернативних пояснень цих тенденцій, 
серед яких ключовими є глобалізація, ринкове регу-
лювання, а також технологічний прогрес.  

Так, глобалізація може по-різному впливати на 
рівень заробітної плати та частку праці у різних краї-
нах. Традиційна модель теорії торгівлі передбачає, що 
коли відкривається торгівля між розвиненою країною 
із високою заробітною платою та країною, що розви-
вається з низькою заробітною платою, рівень остан-
ньої (а отже, і частка праці, оскільки кількість робочої 
сили та капіталу вважається фіксованою та повністю 
зайнятою в такій моделі) знижується у високорозви-
нених країнах і збільшується в тих, що розвиваються. 
Тобто, у країнах, що розвиваються і мають дешеву ро-
бочу силу, як правило, зберігаються всі припущення 
традиційної моделі розвитку. Те саме може бути і в 
багатому капіталом розвиненому світі, оскільки він 
складається з країн, які мають різну вартість робочої 
сили та капіталу.  

Порівнюючи показники частки праці в різних 
країнах, бачимо, що тенденція до зниження є широко 
поширеною, незважаючи на наявність дуже різних ре-
гуляторних режимів. Цей результат свідчить про те, що 
інституційні фактори не є визначальними у зменшенні 
частки праці, а це дозволяє зробити висновок, що саме 
технологічний прогрес, внаслідок якого відбувається 
накопичення нових форм капітальних активів, а не ус-
танов, швидше за все, мають вирішальне значення для 
розуміння того, чому частка праці зменшується вже 
більше 30 років. Таке зменшення частки праці у ВВП 
викликає занепокоєння, оскільки вигоди від зрос-
тання розподіляються нерівномірно між працівниками 
і власниками капіталу, зумовлюючи уповільнення зро-
стання доходів, нерівність і втрату купівельної спро-
можності споживачів, що є одним з ключових чинни-
ків пожвавлення попиту. 
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Рис. 1. Тенденції зміни частки праці у ВВП з 1975 р. [6] 

Разом з тим, існують значні відмінності між кра-
їнами залежно від впливу автоматизованих технологій 
та ступеня участі у глобальних ланцюгах створення  
вартості. Зокрема в Україні, все ще залишається тра-
диційна модель економічного розвитку. Така відмін-
ність нашої країни з поміж інших пояснюється тим, 

що реальна заробітна плата, яка і є відображенням 
зміни частки праці у ВВП, в Україні зростає швидше 
ніж середня продуктивність праці (рис. 2). А низькі 
темпи зростання продуктивності праці в Україні, як 
правило, пов’язані з низьким рівнем автоматизації ви-
робництва [10]. 

Рис. 2. Темпи зростання/зниження реальної заробітної плати  
та продуктивності праці в Україні за період 2001-2020 рр., % [11; 12] 

Низький рівень автоматизації виробництва обме-
жує розвиток внутрішнього ринку ІКТ послуг, у той 
час як фахівці даної сфери діяльності на сьогодні за-
лишаються найбільш затребуваними, а відтак, і най-
більш високооплачуваними працівниками у світі. На 
відміну від сусідніх країн, зокрема Польщі та Чехії 
[13], в Україні згідно з аналітичними даними динаміки 
середньомісячної заробітної плати за видами еконо- 
мічної діяльності найвищу оплату власної праці мають 
фахівці фінансово-страхової, а не інформаційно-теле-
комунікаційної діяльності. Хоча, варто зазначити, що 
заробітна плата у сфері ІКТ в нашій країні також  
значно перевищує середні показники за видами еко-
номічної діяльності більш ніж на 60% та має достатньо 
високі середньорічні темпи зростання за період 2001-
2020 рр. 

Досліджуючи гендерні аспекти оплати праці,  
варто зазначити, що з розвитком зрілих цифрових  
технологій реальною стала перспектива скорочення  

гендерного розриву в доходах населення. Переломний 
моментом у даному питанні став доступ до сучасної 
цифрової інфраструктури, яка за ефективного її вико-
ристання може бути рушійною силою підвищення 
продуктивності, а також лежати в основі економічної 
конкурентоспроможності як окремого працівника, так 
і держави в цілому з точки зору довгострокової перс-
пективи розвитку. Такі висновки ґрунтуються на 
оцінці надійності коефіцієнтів рангової кореляції  
Спірмена та Кендалла, які вказують на наявність зна-
чущого взаємозв’язку між рівнем проникнення насе-
лення України в мережу Інтернет і гендерним розри-
вом в оплаті праці (табл. 1). 

Зважаючи на те, що за останніх два десятиліття 
розрив між заробітною платою жінок і чоловіків ско-
ротився на 10% (2001 р. — 30,3%, а у 2020 р. — 20,4%) 
досить цікавими є дослідження спрямовані на визна-
чення ймовірності подальшого зменшення гендерного 
розриву в оплаті праці в умовах повсюдної цифровіза- 
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Рис. 3. Середньомісячна заробітна плата в Україні за видами економічної діяльності у 2020 р.  
та середньорічні темпи її зростання за період з 2001-2020 рр. 

Таблиця 1 
Коефіцієнти рангової кореляції та критерії їх значущості для змінних: доступ до мережі Інтернет  

і гендерний розрив в оплаті праці 

Значення коефіцієнтів 

Коефіцієнт Спірмена 0,75

Критична точка  
t-Стьюдента 

0,6 

Коефіцієнт Кендалла 0,53

Критична точка функції 
Лапласа 

0,47 

Спостереження 11

Джерело: розраховано автором. 

ції економіки. З цією метою, використовуючи статис-
тичний тест Пірсона, нами перевірено гіпотезу про  
нормальний розподіл гендерної диференціації заро- 
бітної плати населення в Україні. Зокрема, ряд спо- 
стережних значень за визначеною ознакою (поквар- 

тальні статистичні дані за період 2010-2020 ро.) було 
розділено на сім рівних інтервалів шириною  

h = 
7

4,684,80

7
minmax −=− xх

 = 1,86, і отримано інтер- 

вальний розподіл, що представлений у табл. 2.  

Таблиця 2 
Інтервальний розподіл спостережних частот ознаки 

Інтервал 
68,4; 
70,26 

70,26; 
72,11 

72,11; 
73,97 

73,97; 
75,83 

75,83; 
77,69 

77,69; 
79,54 

79,54; 
80,40 

Кількість спостережень 2 2 5 6 17 9 3

Джерело: розраховано автором. 

Для проведення тесту Пірсона використано метод 
моментів, який дозволяє знайти точкові оцінки мате-
матичного сподівання та середнього квадратичного  
відхилення досліджуваної випадкової величини. Отри-
мані оцінки дорівнюють відповідно a = = 76,09; 
σ = 2,63. Тобто, кожне значення ряду відрізняється від 

середнього значення 76,09 в середньому на 2,632. 
Перевірка гіпотези про вид розподілу розрахована 

за загальноприйнятими формулами та подана у 
табл. 3.  

Оскільки статистичний тест Пірсона вимірює  
різницю між емпіричним і теоретичним розподілами, 
необхідно з’ясувати межу критичної області χ2 (k—r—1; 

α). Таким чином, Kkp= χ2 (9—2—1; 0,05) = 12,59159,  

а Kспост = 9,73, тобто, спостережне значення критерію 
згоди Пірсона не потрапляє у критичну область:  
Kспост < Kkp, тому немає підстав відкидати основну гі-
потезу, а отже справедливо припустити, що дана ви- 
бірка відповідає нормальному закону розподілу. Зва- 

жаючи на те, що коефіцієнт варіації менше 30%, мо-
жемо відмітити однорідність даної сукупності, а це у 
свою чергу означає, що отриманим результатам можна 
довіряти. 

Викладене вище дає можливість обчислити з 
якою ймовірністю гендерний розрив в оплаті праці 
становитиме менш ніж 20%:  

P (χ > 80,4) = 1 — P (χ ≤ 80,4) = 0,5 —  

— Фо((80,4 — 76,09)/2,63)= 0,5 — Фо(1,64) = 
= 0,5 — 0,4484 = 0,0516. 

Якщо порівнювати отримані розрахунки ймовір-
ності зменшення гендерного розриву в оплаті праці з 
результатами дослідження, що проводились автором 
близько десяти років тому, де P (χ > 80) = 0,000032, то 
можна відмітити значне зростання такої ймовірності 
[14] та прийти до висновку, що цифрова революція все 
ж має потенціал для поліпшення соціальної та еконо-
мічної гендерної рівності.  
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Таблиця 3 
Розрахунок ймовірності попадання ознаки в i-й інтервал 

xiч xi + 1 fi x1= (xi- xср) / S x2= (xi + 1- xср) / S Ф (x1) Ф (x2) pi= Ф (x2)-Ф (x1)
68,4 — 70,26 2 -2,8892 -2,1904 -0,4981 -0,4861 0,012 
70,26 — 72,11 2 -2,1904 -1,4954 -0,4861 -0,4332 0,0529 
72,11 — 73,97 5 -1,4954 -0,7967 -0,4332 -0,2881 0,1451 
73,97 — 75,83 6 -0,7967 -0,09797 -0,2881 -0,0398 0,2483 
75,83 — 77,69 17 -0,09797 0,6008 -0,0398 0,2291 0,2689 
77,69 — 79,54 9 0,6008 1,2957 0,2291 0,4032 0,1741 
79,54 — 80,4 3 1,2957 1,6188 0,4032 0,4474 0,0442 

 Примітка: S = 2,632, xср= 76,09; теоретична (очікувана) частота дорівнює fi= fpi, де f = 44; pi - ймовірність по- 
падання в i-й інтервал випадкової величини, розподіленої за гіпотетичним законом; ймовірність по-
падання в i-й інтервал: pi= Ф (x2) — Ф (x1). 

Джерело: розраховано автором. 

Тим не менш, варто визнати і той факт, що циф-
ровізація також створює ризики продовження існу- 
ючих моделей гендерної нерівності. Так, огляд науко-
вих досліджень спрямованих на визначення взає-
мозв’язку між гендерною рівністю та індустріалізацією 
в контексті країн, що розвиваються, висвітлює доін- 
дустріальні передумови гендерної проблематики та  
містить емпіричні докази того, як передчасна деіндуст-
ріалізація може вплинути на гендерну рівність у краї-
нах, що розвиваються. Передчасна деіндустріалізація 
призводить до зменшення частки зайнятості у сфері 
виробництва. Ця тенденція, ймовірно, посилить дефе-
мінізацію виробничої праці [15]. Більш того, розвиток 
індустрії 4.0 приведе до зростання попиту на праців-
ників із розвиненими навичками в сфері ІКТ, де ген-
дерні відмінності особливо великі в країнах, що роз-
виваються. Перехід до постіндустріальних суспільств 
також може призвести до появи нових типів соціаль-
ної нерівності, зокрема, пов'язаних з витісненням се-
реднього класу.  

Висновки. Аналітичне дослідження рівня дифе- 
ренціації доходів населення дозволили відобразити 
спектр загроз пов’язаних із проблемами справедливо-
сті їх розподілу в умовах цифрової трансформації еко-
номічних систем. Зокрема: 

1. Динаміка глобальної частки робочої сили відо-
бражає стійкі тенденції до скорочення з початку 1980-х 
років, причому зниження відбулося у переважній біль-
шості країн та галузей промисловості, за винятком Ук-
раїни. Такі тенденції часто пояснюється прогресом ін-
формаційних технологій та епохою комп’ютерів, що 
спонукало компанії відходити від робочої сили до ка-
піталу. Внаслідок цього існує реальна загроза для зни-
ження добробуту населення внаслідок нерівномірного 
розподілу економічних благ між різними верствами 
населення. В Україні ж все ще зберігається традиційна 
модель економіки із порівняно низьким рівнем авто-
матизації виробництва, що обмежує розвиток внут- 
рішнього ринку ІКТ послуг, у той час як фахівці даної 
сфери діяльності на сьогодні залишаються найбільш 
затребуваними, а відтак, і найбільш високооплачува-
ними працівниками у світі.  

2. Досліджуючи гендерні аспекти оплати праці в
Україні, доведено гіпотезу про те, що цифровізація 
має потенціал для зменшення гендерної нерівності. На 
основі статистичних даних щодо гендерного розриву в 
оплаті праці (Y) та відсотку населення, що мають під- 
ключення до мережі Інтернет (змінна х) проведено ре-
гресійний аналіз, який засвідчив тісноту зв’язку між 
обраними змінними. Дана гіпотеза також знайшла 
своє підтвердження у результаті розрахунку коефіці- 
єнтів рангової кореляції Спірмена та Кендалла, які 
вказують на наявність значущого взаємозв’язку між  
рівнем проникнення населення України в мережу Ін-
тернет і гендерним розривом в оплаті праці.  

3. Математичним інструментом для визначення
ймовірності зменшення гендерного розриву в оплаті 
праці в майбутньому було обрано тест Пірсона. За ре-
зультатами розрахунку встановлено, що така ймовір-
ність складає близько 5%, а це змушує визнати наяв-
ність ризиків, зумовлених цифровізацією, які в ос- 
новному сконцентровані в сфері освіти та на ринку 
праці. Повсюдна цифровізація приводить до зростан-
ня попиту на працівників із розвиненими навичками 
в сфері ІКТ, а тут спостерігаються доволі значні ген-
дерні відмінності особливо в країнах, що розвива-
ються. Більше того, недостатня представленість жінок 
у технічних галузях посилюватиме гендерну упередже-
ність у технологіях, зокрема у системах машинного на-
вчання, розрив у цифрових навиках в освітньому сек-
торі може формувати чоловічі стереотипи в галузі 
STEM тощо. Поряд з гендерною нерівністю, перехід 
до постіндустріальних суспільств також може призве-
сти до появи нових типів соціальної нерівності, зо- 
крема пов'язаних з витісненням середнього класу.  
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ІНТЕЛЕКТУАЛІЗАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРУ  
ЯК ПЕРСПЕКТИВНИЙ НАПРЯМ РОЗВИТКУ СУЧАСНОЇ ЕКОНОМІКИ 

(висновки та рекомендації за результатами проведення  
науково-практичної онлайн-конференції) 

Відповідно до Постанови Президії НАН України 
«Про заходи НАН України з відзначення 30-ї річниці 
Незалежності України» № 82 від 03.03.2021 р. 4 жовтня 
2021 р. Інститутом економіки промисловості НАН Ук-
раїни проведено онлайн-конференцію з проблем та  
перспектив розвитку сучасної економіки. У конференції 
взяли участь фахівці інститутів НАН та університетів 
МОН України. За результатами обговорення проблем 
реального сектору економіки та стимулювання інте- 
лектуалізацію підприємств визначено як перспектив-
ний напрям сучасності. Прийнято такі висновки і ре-
комендації.  

1. Розкрито об’єктивний зв’язок суспільного по-
ділу праці у вертикальному та горизонтальному вимі-
рах процесів інтелектуалізації як поділ і спеціалізацію 
знань, що має певний порядок тактів поділу праці. 
Будь-які системи поділу праці мають «горизонтальний» 
вимір — задається процесом перетворення залученого 
початкового матеріалу у кінцевий продукт або напів-
фабрикат, і «вертикальний» вимір — задається проце-
сами використання знарядь праці (інструментів), ви-
робництва, накопичення і систематизації, освоєння  
і використання знань, що забезпечують перетворення 
знарядь у «засоби» діяльності (праці). 

Поділ та трансформація відносин праці забезпе-
чує технічний та інтелектуальний прогрес, виробничі 
революції, великі хвилі та цикли розвитку матеріаль-
ного і духовного світу. Інтелектуалізація виробництва 
розширює простір для адаптивного поділу праці, а  
вертикальна складова створює умови для переходу до 
нового такту інтелектуалізації.  

2. На основі узагальнення підходів щодо поняття
«інтелектуалізація», її сутності та структури визначено 
спільні та відмінні риси, що об’єднують та розрізня-
ють поняття інтелектуалізації у загальному розумінні, 
інтелектуалізації економіки, праці, персоналу, підприєм-
ства, виробництва, управління тощо. Інтелектуаліза-
цію, незважаючи на відмінність формулювань в підхо-
дах, об’єднує дві загальні властивості: перше — це  
об'єкт інтелектуалізації (інтелектуальний потенціал), 
друге — це предмет або результат інтелектуалізації 
(поліпшення інноваційного продукту). Відмінність підхо-
дів визначає різноманітність їх класифікації. Інтелек-
туалізація у загальному розумінні — це процес поси-
лення ролі інтелекту та привнесення інтелектуального 
змісту у людський потенціал, який приводить до  
збільшення частки творчої розумової праці в суспіль-
стві, економіці, на підприємстві, виробництві та за ра-
хунок збільшення частки штучного інтелекту в соці- 
ально-економічних процесах. Інтелектуалізацію під- 
приємств розглянуто як процес зростання ролі інте- 
лекту (природного та штучного), що підвищує частку 
сфер нематеріального виробництва і зміну продукту 
(від матеріального до інтелектуального) праці та до-
зволяє задовольнити суспільні потреби з більшим ко-
рисним ефектом. Це процес підвищення ролі, засто-
сування та використання знань, інформації інновацій-
ного характеру у суспільному житті. Структуру інте-
лектуалізації підприємства реального сектору економіки 
запропоновано розглядати залежно від видів його  
діяльності.   
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3. В період індустріального етапу капіталізму, за-
вдяки використанню індустріальних методів та засобів 
виробництва сформовано середній клас за необхід- 
ністю виробництва, яке вимагало інтелектуалізації ро-
бочої сили. Сучасний стан капіталістичного розвитку 
потребує значно меншої кількості людських ресурсів, 
які замінює та змінює роботизація, штучний інтелект 
і технології віддаленого доступу. Відбуваються про-
цеси розмивання та скорочення середнього класу, ін-
телектуалізації виробничого потенціалу в цілому. Ви-
явлено, що на потребу капіталу лише незначний про-
шарок технічних фахівців має на потребу нарощувати 
рівень своєї інтелектуалізації, необхідної для обслуго-
вування ІНБІКС-технологій, цифровізації підпри-
ємств та суспільства.  

4. У той же час досягнення стабільності суспіль-
ства потребує збереження частки середнього класу. 
Держава, еліта, правлячий клас повинні його підтри-
мувати, частково обмежуючи себе. Виявлено можли-
вості формування системи підвищення інтелектуаліза-
ції виробництва: від школи до системної безперервної 
перепідготовки, що може бути реалізовано в межах ін-
клюзивного капіталізму, нового світового господар-
сько-соціального укладу.  

5. Системна криза в Україні, зокрема її найбільш
відчутні періоди: 2014-2015 рр., світова криза, пов’яза-
на із пандемією Covid-19 та загальносвітові тренди  
розвитку промисловості у напрямі Індустрії 4.0 змушу-
ють суспільство переосмислювати розвиток економіки, 
промисловості, визначати її ключові і перспективні га-
лузі, посилювати дієвість промислової політики, дер- 
жавних механізмів стимулювання поглиблення інтелек-
туалізації галузей з метою відновлення конкурентоспро-
можності промисловості України. Вибір пріоритетних 
напрямів національної промисловості для державної 
підтримки для Україні є одним із актуальних питань. 
На державному рівні пріоритетні галузі визначено і за-
тверджено у Розпорядженні Кабінету Міністрів Укра-
їни від 14.08.2013 № 843-р. «Про затвердження пере-
ліку пріоритетних галузей економіки» та інших доку-
ментах. Важливе місце серед пріоритетних галузей 
займає машинобудування, яке розглянуто як комплекс 
наукових та проєктно-конструкторських організацій, 
підприємств, що виробляють засоби виробництва для 
власних та інших галузей економіки. Розвиток цієї га-
лузі безпосередньо впливає на забезпечення комплексної 
механізації та автоматизації виробництва, прискорення 
впровадження науково-технічних досягнень, оновлення 
всієї економіки. Особливостями діяльності машинобу-
дівних підприємств порівняно з підприємствами ін-
ших галузей є висока наукоємність продукції, тривалі-
ший цикл її розробки та впровадження у виробництво, 
спільний виробничий цикл для більш ніж одного підприєм-
ства; швидке моральне зношування основних засобів  
і готової продукції.  

6. Протягом трьох десятиліть триває криза у ма-
шинобудуванні. У 1991 р. частка машинобудування в 
структурі промислового комплексу України становила 
понад 30%, у 2008 р. — 13,3, у 2013 р. — 8,7; у 2019 р. — 
7,6%. В економічно розвинених країнах питома вага 
машинобудування в продукції промисловості складає 
від 30 до 60%. У Німеччині цей показник становить 
53,6%, в Японії — 51,5, Великобританії — 39,6, Китаї — 
35,4, Угорщині — 49, Словенії — 36, Південній Кореї — 
34, Росії — 20%. Фахівцями доведено, що тільки при 
30% і більше машинобудування у структурі промисло- 

вого комплексу можливе технічне переоснащення на-
ціональної промисловості. 

Загальними проблемами розвитку галузі машинобу-
дування в Україні є: недостатня інформованість про 
стан внутрішніх та зовнішніх ринків, застарілість і  
низький технічний рівень основних фондів, слабка мо- 
дернізація; висока собівартість виробництва: енерго- 
ємність, матеріалоємність; недостатня інноваційна ак-
тивність підприємств та зв’язок наукової бази із ви- 
робництвом; зниження попиту на внутрішньому і  
зовнішньому ринках; недостатній рівень забезпечення 
фінансовими ресурсами та інвестиційної діяльності; 
подорожчання зовнішніх фінансових ресурсів та  
жорсткі умови їх залучення, недосконалість механізмів 
кредитування; відсутність підтримки і належного конт-
ролю з боку держави за діяльністю монополістів і по-
середників; недосконала політика трансформації га-
лузі, що призвела до ліквідації багатьох високотехно-
логічних виробництв; дефіцит висококваліфікованих 
фахівців, відтік кваліфікованих кадрів за кордон, від-
сутність механізмів мотивації праці у галузі. 

7. Потенціал промислових підприємств до інте-
лектуалізації у напрямі Індустрії 4.0 низький у порів-
нянні із іншими країнами світу. Промисловість в Ук-
раїні переживає системну кризу, яка особливо від- 
чутна на підприємствах базових галузей промисло- 
вості: металургії та машинобудуванні. За показниками 
готовності до впровадження провідних технологій Ук-
раїна у світовому рейтингу займає середні позиції, є 
країною із обмеженою виробничою базою, відсутні 
виражені фактори для впровадження новітніх техно-
логій. Україна експортує й імпортує переважно про- 
дукцію, що не потребує складних ноу-хау у вироб- 
ництві та із низькою доданою вартістю (сировину і на-
півфабрикати). Витрати на НДДКР порівняно з ін-
шими країнами світу незначні. Все це вказує на те, що 
сучасні вектори світового промислового розвитку є 
здебільшого викликом до можливостей і готовності 
української промисловості. Тому відродження про- 
мисловості і забезпечення конкурентоспроможності 
промислових підприємств на внутрішньому і зовніш-
ньому ринках повинно стати одним із пріоритетів на-
ціонального економічного розвитку країни. Для під-
вищення складності економіки і промислової продук-
ції, що виробляється в Україні, слід збільшувати інно-
ваційну складову знань, технологій та інших ноу-хау у 
виробництві традиційних галузей та розвивати висо-
котехнологічні і середньовисокотехнологічні галузі 
економіки. Галузь ІКТ в Україні має потенціал і по- 
требує стимулювання і розвитку.  

8. Процес інтелектуалізації підприємств в умовах
глобальних економічних орієнтирів і Індустрії 4.0 на-
буває специфічних рис, а саме дозволяє промисловим 
підприємствам швидко і якісно змінюватися за ко- 
роткий проміжок часу. Це потребує: 

— об’єднання ключових учасників модернізації 
промисловості у напрямі Індустрії 4.0 на основі їх ін-
телектуалізації (держави, бізнесу та підприємств дер-
жавного сектору, науки і освіти); 

— поглиблення інтелектуалізації промислових 
підприємств у таких пріоритетних напрямах: 1) розви-
ток людського капіталу на підприємстві шляхом без-
перервного навчання, підвищення кваліфікації, обіз-
наності персоналу про інноваційні трансформації, 
стимулювання збереження висококваліфікованого  
персоналу; 2) трансформація національних виробництв 
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в інтелектуальні із використанням досягнень третьої  
і четвертої промислових революцій шляхом визначення 
провідних галузей і підприємств (передусім: металур-
гії, машинобудування, аерокосмічної галузі, біо- і  
нанотехнологій, фармацевтики), які мають стійкий 
потенціал до інтелектуалізації; розробки програм сти- 
мулювання розвитку провідних галузей і підприємств; 
прямої участі та сприяння уряду розвитку компаній в 
ключових секторах економіки. 

Розвиток промислових підприємств у напрямі Ін-
дустрії 4.0 не означає моментальну відмову від тради-
ційних виробництв ІІІ-IV технологічних укладів. З одно-
го боку, це поступовий, постійний, безперервний про-
цес підвищення інтелектуалізації, який слід впевнено 
втілювати на усіх рівнях роботи підприємства, пере- 
творюючи традиційні виробництва на інноваційні. З 
іншого — для окремих галузей і підприємств є можли-
вість більш швидкого розвитку із виходом на нові  
стандарти та долучення до світових ланцюгів вартості. 

9. Провідні країни світу обрали концепцію Ін-
дустрії 4.0 як орієнтир промислового розвитку, що по-
значається на поглиблені процесів інтелектуалізації. 
Переваги поглибленої автоматизації, цифровізації у 
напрямі Індустрії 4.0 активно демонструють такі сві-
тові компанії, як Haier, Tesla, Adidas, Harley-Davidson, 
BMW, Bayer, Procter&Gamble, Simens та інші. Україна 
поки значно відстає, є низка проблем, що перешкод-
жають швидкому переходу до технологій Індустрії 4.0. 
Виявлено машинобудівні підприємства в Україні, які 
поглиблюють інтелектуалізацію на основі впроваджен-
ня сучасних інструментів управління виробництвом: 
1) Державне підприємство «Зоря-Машпроект» — укра-
їнський розробник і виробник суднових і промислових 
газотурбінних установок. До складу підприємства вхо-
дять НДЦ «Машпроект» і Серійно-виробниче управ-
ління «Зоря»; 2) Львівський локомотиворемонтний за-
вод; 3) Кременчуцький колісний завод; 4) Рівнен- 
ський завод високовольтного обладнання (РЗВА); 
5) ДП «Антонов»; 6) ПАТ «ФЕД» — сучасне механо-
обробне виробниче підприємство, яке виробляє скла-
дні вузли і модулі для підприємств авіакосмічної га-
лузі; 7) «ІНТЕРПАЙП» — міжнародна вертикально ін-
тегрована компанія, виробник безшовних і зварних 
труб, а також залізничних коліс. Впровадження у дія-
льність цих підприємств інструментів управління су-
часним виробництвом дозволило суттєво підвищити 
показники їх ефективності. Досвід цифрової транс- 
формації мають також компанії ДТЕК, СКМ, Метін-
вест, Біофарм, УкрБуд. 

10. Успішним прикладом реалізації ДПП в Укра-
їні є платформа «Центр економічного відновлення», де 
Рада з питань економічного розвитку України при Ка-
бінеті Міністрів України у 2020 р. об’єднала аналітичні 
центри, незалежних експертів та бізнес для прове-
дення досліджень і розробки стратегічних документів 
розвитку країни. На базі даної платформи вже активно 
розробляються програми розвитку економіки країни, 
зокрема розроблено «Національну економічну страте-
гію-2030» (НЕС-2030) (затверджено Постановою Кабі-
нету Міністрів України № 179 від 3 березня 2021 р.). 

Національна економічна стратегія-2030 (НЕС-
2030) є важливим інструментом розвитку економіки, 
зокрема промисловості, представляє головні вектори, 
за якими буде розвиватися Україна: стимули для про-
мисловості, для агросектору, для видобування, транс-

портні коридори, стимули для IT та R&D, для інфра-
структури та внутрішніх перевезень, для енергетич-
ного сектору. Урядом визначено вектори довгостроко-
вого розвитку, тренди майбутнього десятиліття, стра-
тегічні цілі розвитку промисловості, але, незважаючи 
на позитивні зрушення, невирішеними залишаються пи-
тання щодо методів стимулювання галузей промисло-
вості до розвитку і поглиблення інтелектуалізації в 
умовах Індустрії 4.0, удосконалення правової бази в 
умовах нових викликів і реалій як надважливого драй- 
вера стабільної довгострокової трансформації та фор-
мування стійких інститутів у суспільстві.  

11. Встановлено, що актуальними механізмами
стимулювання машинобудування до поглиблення інте- 
лектуалізації в умовах Індустрії 4.0 з боку держави є: 
імпортозаміщення; стимулювання експорту; держав- 
но-приватного партнерства; розвитку людського капі-
талу у галузі машинобудування. 

Одним із механізмів розвитку машинобудування 
є реалізація політики імпортозаміщення. Для активі-
зації цього процесу потрібні інституційні та організа-
ційні інновації, законодавча підтримка з боку уряду, 
застосування державної підтримки проєктів імпорто-
заміщення. Форми цієї підтримки можуть бути різ-
ними: пряме субсидування з бюджету; доступ до піль-
гових кредитів; зниження оподаткування для окремих 
підприємств, що впроваджують процес імпортозамі-
щення; диференціація рівня митних ставок залежно 
від ступеня готовності продукту: нижчі ставки на ім-
порт сировини, технологій, вищі — на імпорт готових 
товарів, локалізація виробництва. 

Доцільним є застосування показника локалізації 
виробництва машинобудівної продукції при держзаку-
півлях як інструменту промислової політики. Зважа-
ючи на необхідність розвитку національного вироб- 
ництва, ініціативи у підтримку національної промис-
ловості, зокрема машинобудування є наразі досить 
вчасними. Зміни до закону «Про публічні закупівлі» та 
проєкт постанови Кабінету Міністрів «Деякі питання 
реалізації пілотного проєкту зі здійснення закупівель 
техніки галузі машинобудування з підтвердженим  
ступенем локалізації виробництва» спроможні дати 
поштовх до розвитку машинобудування в Україні та 
частковій заміні імпортних промислових товарів та ма-
ють стимулювати національні виробництва до їх вклю-
чення у міжнародні ланцюги створення вартості. 
Проєкт змін до Закону України «Про публічні за- 
купівлі» потребує правового доопрацювання. Зокрема 
питання, що стосується міжнародних зобов’язань: слід 
розглянути можливість закріплення для України спе-
ціального режиму розвитку (special and differential 
treatment) на визначений термін та можливості вста-
новити норми локалізації виробництва для державних 
закупівель. 

12. Суттєвою проблемою галузі є нестача люд-
ського капіталу: фахівців високої кваліфікації, інжене-
рів, що обумовлено відсутністю належної мотивації та 
стимулювання праці, можливостей і умов для творчої 
реалізації і впровадження технічних ноу-хау у вироб-
ництво. Дослідження свідчать, що робота інженерів у 
сучасних умовах та у майбутньому як ніколи стане за-
требуваною. Особливістю перспективного розвитку 
інженерної справи у галузі машинобудування є злиття 
декількох напрямів, це ІТ та саме механізація проце-
сів, прикладами є: розробка робототехніки та інших 
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машин, сумісних із технологіями телеметрії та автома-
тизації; створення 3D-принтерів для всього, від ви- 
робництва взуття до будівельних компонентів; побу-
дова автомобілів, що керуються автопілотом та працю-
ють від стійкої енергії; створення біоніки, когнітивних 
доповнень та сучасної медичної техніки; проєктування  

дронів; створення нових та вдосконалення існуючих 
технологій енергетики; виготовлення ракет, супутни-
ків та інших інструментів та компонентів електронних 
систем, що використовуються у космосі; побудова  
датчиків, GPS, RFID та інших засобів та систем сте-
ження; нанотехнології для різних сфер. 

РЕКОМЕНДАЦІЇ 

В економічній політиці і методології досліджень 
слід виходити з того, що: 

— ключовими учасниками модернізації промис-
ловості у напрямі Індустрії 4.0 на основі їх інтелекту-
алізації є: держава (уряд, законодавчі органи, органи 
місцевого і регіонального управління); бізнес (підпри-
ємці, керівники, топ-менеджмент), наукові (передусім 
НАН України) та освітні організації, інші зацікавлені 
організації і учасники (ЗМІ, спеціалісти у сфері ІКТ, 
консалтингові компанії, фінансовий сектор, центри 
інформаційної підтримки, бізнес-інкубатори тощо); 

— для об’єднання усіх зацікавлених сторін необ-
хідно налагодження співпраці, зокрема використання 
механізму державно-приватного партнерства (ДПП). 
Важливу роль у процесах поглиблення інтелектуаліза-
ції промислових підприємств в умовах технологічного 
прогресу відіграє держава, яка повинна сприяти спів-
праці та стимулюванню пріоритетних галузей, слідку-
вати за вчасною трансформацією інституціональної 
бази в країні. Вже сьогодні уряди деяких країн вкла-
дають кошти у створення національних платформ, 
щоб підвищити обізнаність про технології, сприяти 
співробітництву між дослідницькими організаціями та 
компаніями приватного сектору. 

Для відродження економіки, промисловості, роз- 
витку машинобудування в України спиратись на таке:  

Перед органами управління всіх рівнів (від  
макро- до мікрорівня, управління суб’єктами госпо-
дарської діяльності) стоїть завдання відродження еко-
номіки, промисловості шляхом модернізації підпри-
ємств, перш за все машинобудування. Питома вага ма-
шинобудування в економіці, промисловості повинна 
бути доведена до рівня кількісних і якісних показни-
ків, які забезпечать повне оновлення на сучасному на-
уково-технологічному рівні матеріально-технічної ба-
зи усіх галузей економіки, промисловості за 8-10 ро-
ків. Їх основу можуть скласти машини та обладнання 
вітчизняного виробництва, що потребує створення  
відповідних умов відродження вітчизняних машинобу-
дівних підприємств, розширення внутрішнього ринку. 

Планом дій уряду у сфері промисловості повинна 
стати промислова політика, функцією якої є: визна-
чення і підтримка пріоритетних напрямів національ-
ної промисловості, видів економічної діяльності; сти-
мулювання впровадження нових технологій; допомога 
у налагодженні взаємодії у рамках ДПП. Визначаль-
ним при цьому для розвитку промисловості в Україні 
і поглиблення її інтелектуалізації в умовах технологіч-
ного прогресу є стабільність інституціонального сере-
довища, інститутів і обраних векторів співробітництва 
держави та бізнесу.   

Внутрішній ринок потребує певної інфраструк-
тури, достатнього фінансування інноваційно-інвести-
ційної діяльності суб’єктів господарювання.  

Уряду і підприємствам слід враховувати, що галузь 
машинобудування в Україні переживає кризу та по- 
требує серйозної підтримки з боку держави. Актуаль-
ними механізмами стимулювання машинобудування 
до поглиблення інтелектуалізації в умовах Індустрії 4.0 
з боку держави є: стимулювання імпортозаміщення; 
стимулювання експорту; державно-приватне партнер- 
ство; розвиток людського капіталу у галузі машинобу-
дування.  

Зміни до закону «Про публічні закупівлі» та 
проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Деякі 
питання реалізації пілотного проєкту зі здійснення за-
купівель техніки галузі машинобудування з підтвер-
дженим ступенем локалізації виробництва» спроможні 
дати поштовх до розвитку машинобудування в Україні 
та частковій заміні імпортних промислових товарів. 

Зважаючи на те, що Україна підписала ряд міжна-
родних договорів щодо вільної торгівлі, слід більш де- 
тально визначити та обґрунтувати національні інте-
реси щодо захисту національної і економічної безпеки, 
правомірність змін до закону «Про публічні закупівлі» 
та можливості їх впровадження в українське законодав-
ство. Слід розглянути можливість закріплення для Ук-
раїни спеціального режиму на визначений термін  
та можливості встановити норми локалізації вироб- 
ництва для державних закупівель. 

Уряду слід враховувати те, що експорт у промис-
ловості доцільно активно розвивати після насичення 
внутрішнього ринку та укріплення конкурентних по-
зицій галузі на ньому. Національні підприємства по-
винні бути пріоритетними перед зарубіжними, однак 
якість продукції повинна бути високою, а ціна конку-
рентною. Для цього слід підвищити стандарти якості 
в середині країни до європейських.  

Ключовими учасниками модернізації промисло-
вості у напрямі Індустрії 4.0 на основі їх інтелектуалі-
зації є: держава, бізнес, наукові та освітні організації, 
інші зацікавлені організації і учасники. Для поєднання 
інтересів ключових учасників процесу інтелектуаліза-
ції в умовах Індустрії 4.0 в Україні доцільно створити 
на державному рівні Національну платформу розвитку 
і модернізації промисловості, у рамках якої: 

 Центр розвитку промислових підприємств в умо-
вах Індустрії 4.0 на основі їх інтелектуалізації, який за-
безпечить рівноправну участь та підтримку усіх клю-
чових сторін у найважливіших заходах країни, присвя-
чених питанням інтелектуалізації підприємств, залу-
чення їх до формування стратегій, програм розвитку, 
модернізації та реформування освіти та професійної 
підготовки тощо. На рівні областей доцільно створити 
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відповідні регіональні Центри, НАН України розро-
бити науково-методичне забезпечення центрів роз- 
витку та здійснювати подальшу їх координацію; 

 Національний фонд розвитку і модернізації про-
мисловості для забезпечення промислових підпри-
ємств дешевими кредитами, інвестиційними ресур-
сами з метою поглиблення інтелектуалізації, впро- 
вадження цифрових технологій у промислове вироб-
ництво (на кшталт «Національного фонду досліджень 
України»). 

Поглиблення інтелектуалізації у напрямі Індустрії 
4.0 і цифровізації потребує від підприємств:  

 ефективності бізнес-процесів (у тому числі за 
рахунок впровадження цифрових інструментів управ-
ління виробництвом);  

 націленості менеджменту на поглиблення інте-
лектуалізації, авторитету керівника як організатора 
цифрової та інтелектуальної трансформації підприєм-
ства;  

 перманентної трансформації у напрямі сучас-
них технологічних реалій;  

 постійного розвитку персоналу (розвиток нави-
чок, необхідних для розумної промисловості);  

 співробітництва в середині підприємства (роз-
виток підходів до управління);  

 застосування вже працюючих моделей або тех-
нологій ззовні (у тому числі за рахунок співробіт- 
ництва і пошуку необхідних рішень);  

 створення культури та цінностей поглиблення 
інтелектуалізації у напрямі Індустрії 4.0;  

 редизайну продукції та послуг з урахуванням 
потреб клієнтів (запити споживачів як драйвер циф-
рової трансформації: дослідження потреб і очікувань 
споживачів на внутрішньому і зовнішньому ринках);  

 послідовного розвитку і поглиблення інтелекту-
алізації, поетапного досягнення цифрової зрілості;  

 аналізу кращих світових практик та застосу-
вання досвіду інтелектуальних виробництв; 

 співробітництва із асоціаціями і союзами про-
мислової цифровізації;  

 участі у промислових форумах, спеціалізованих 
виставках; 

 підтримки досліджень та інновацій. 
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ГЛОБАЛЬНА ОСВІТА І НАЦІОНАЛЬНА ГОСПОДАРСЬКА ЕЛІТА: 
МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ОСМИСЛЕННЯ ПРОБЛЕМИ 

Панування утилітаризму і занепад особистості  
загрожують підірвати господарський розвиток…  
Народне господарство вимагає духовного здоров’я народу. 

С. М. Булгаков 

Ми стоїмо перед жахливим вибором:  
почати створювати радикально нову культуру  
чи загинути під обломками старої.  
Ця думка як набат повинна звучати по всій Землі. 

В. В. Налімов 

У людини немає вибору: вона повинна залишатися людиною. 
С. Лец 

Глобальна апокаліптична криза-лабіринт, яка за-
гострюється, і значною мірою впливає на стан україн-
ського суспільства, та світова пандемія Ковіду свідчить 
про те, що сучасні глобальна і національні політико-
економічні еліти не мають цілісного світорозуміння. 
Тому найгостріші глобальні проблеми практично не 
розв’язуються, а лише ще більше поглиблюються. Го-
ловною причиною вказаного нерозуміння є те, що на-
віть в класичних університетах не формують бачення 
ролі ціннісної раціональності, яка має запліднювати ду-
ховно-моральнісними цінностями свідоме розуміння 
сенсу життя, усі господарські розмисли, проєкти і  
дії-трансформації. Проте зараз всі соціо-економічні 
зміни-(де)реформи визначаються форматом традицій-
ної цільової кількісно-розрахункової раціональності. В 
цьому звичному форматі, як свідчить законодавство 
майже усіх країн, прибуток є кінцевою метою вироб-
ничої діяльності. Це витікає з розуміння економіки — 
грошово-речової, купле-продажної — як головної сфери 
життєдіяльності сучасного кризового суспільства. Еко-
номіці не властиві ціннісні людяні інтереси та мотиви, 
бо її вони зовсім не цікавлять, більше того — відволі-
кають від її основної мети — отримання прибутку. Ду-
ховно-моральнісні цінності не цікавлять і сучасних 
людей, які перебувають на межі формування пост- 
людини, біоробота, а вже згодом — кіборга.  

Пануючі технократичні, економічні та політичні 
еліти не страждають від свого нецілісного світогляду  
і мислення, бо їх свідомість майже повністю «заточена» 
на швидкоплинний успіх, матеріальний комфорт, на-
рощення влади заради самої влади. Вони не помічають 
того найгострішого питання сьогодення «Бути чи не 
бути… людству?», а тому вірять у формування нового 
світового порядку, де людина через повсюдне впро- 
вадження НБІК-конвергенції та цифровізації неод- 
мінно стане технократичним рабом для носіїв новіт-
ньої фінансово-інтелектуальної влади. Проте у лю- 

дини/людства ще є незначний час, щоб переосмис- 
лити основну причину сучасної глобальної апокаліп-
тичної кризи і знайти вихід з кризової, як багатьом 
здається, ситуації-лабіринту. Головним суб’єктом ан-
тикризових трансформацій, на мій погляд, повинна 
стати господарська еліта, що розуміє цілісність світу, 
реальності й цілісність самої людини, яка має єдину он-
тологічну триіпостасну — духовно-біо-соціальну при-
роду, що закріплена у глибинному людському-людяному 
архетипі «свобода-відповідальність». Саме такий фор-
мат нової постнекласичної людиномірної науки відкриває 
нові можливості для істинного світопізнання і рятівної 
людяної творчості та суспільного управління задля вижи-
вання людини/людства.   

Бездуховність викривляє світогляд і веде до кризовості. 
Нагальна потреба формування господарської еліти  

задля виживання людини/людства 
Традиційне біо-соціальне діалектичне світорозу-

міння уже кілька століть тримається на цій своїй догмі 
діалектично-матеріалістичного розвитку, яка викривляє 
світогляд. Вона неодмінно задає кризовість дійсності, 
«працює» проти істинної природи цілісної людини-осо-
бистості. Для подолання цієї догми необхідно доко-
рінно змінити свою кризову свідомість. У цьому руслі, 
по-перше, слід добре усвідомити, що економіка є лише 
обслуговуючою сферою суспільного життя, бо вона 
спрямована на забезпечення матеріальних потреб лю-
дини. По-друге, економіка має сприйматися як одна із 
форм господарства, а господарство — це цілісна сфера 
свідомої життєдіяльності цілісної людини, яка охоплює 
матеріальний і духовний світ. При цьому, по-третє, не-
обхідно розуміти, що в духовній сфері створюється те, 
що потім об’єктивується у світі матеріальному, тобто 
духовний світ визначає стан матеріального світу. Ще у 
ХVІІ столітті вчений-природознавець і містик Еману-
ель Сведенборг довів, що «все, що з’являється і ро- 
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биться у Світі Натуральному, запозичує причину свою із 
Світу Духовного» [26, с. 529]. Результати найновіших 
наукових експериментальних досліджень, які прово-
дяться на принципах нової людиномірної науки, під- 
тверджують це положення, а тому головним завданням 
нової постнекласичної науки є дослідження і ви-
вчення свідомості та внутрішнього духовного світу лю-
дини. Проте викривлений світогляд, у якому немає місця 
справжній духовності, й досі безроздільно панує у сус-
пільстві. Він проявився у глобальній полісистемній 
кризі дійсності та сфери механіко-матеріалістичної на-
уки, де практично усе ще визначає умертвляючий все 
живе метод матеріалістичної діалектики.  

Без кардинальної зміни свідомості та світогляду 
виходу не може бути знайдено, як говорять, за визна-
ченням. Ігнорування розуміння людини як духу спричи-
няє величезні управлінські прорахунки і життєруйнівні 
збитки, а проєкти і стратегії подальшого «розвитку» 
суспільства, що виходять з традиційної догми про біо-
соціальну природу людини, більшою мірою шкодять лю-
дині/людству, ніж приносять справжню користь лю-
дині та Природі. Широка дискусія зараз розгорнулася 
в Інтернеті щодо майбутнього суспільства, але аналіз 
поданих матеріалів показує, що їх автори лише декла-
ративно визнають провідну роль духовності, часто-густо 
не розуміючи, що таке справжня духовність, і не зна-
ють, що слід робити, щоб забезпечити людяність гос-
подарських трансформацій. Більше того, у таких про- 
єктах мова не йде про те, що людина має істинну єдину 
триіпостасну — духовно-біо-соціальну природу, а голов-
ним специфічним людяним архетипом є свобода-відпові-
дальність. Саме з глибокого розуміння цих нових по-
ложень слід розробляти нову національну відроджу- 
вальну антикризову стратегію духовно-ноосферо-ста-
лого господарського розвитку [12]. 

У цьому плані, на мій погляд, стоїть понад акту-
альне життєпорятункове завдання сформувати не 
суто економічну чи суто політичну еліту, а саме 
ГОСПОДАРСЬКУ еліту, яка б мала цілісний світогляд, 
добре розуміла роль ціннісної раціональності у госпо-
дарських перетвореннях, коли саме духовно-мораль- 
нісні цінності та внутрішні мотиви й устремління до 
кращого людяного майбутнього визначали б кожний 
особистий свободо-відповідальний творчий вчинок за-
ради покращення якості свого життя і життя ближ-
ніх.   

Одиницею виміру господарської еліти є особис-
тість як свободо-відповідальний творчий базовий суб’єкт 
цілісних антикризових господарських трансформацій за-
ради покращення життя українців. При цьому слід  
чітко розрізняти категорії «гуманізм» і «людяність» [6]. 
Якщо гуманізм насправді є світською бездуховною люд-
ською релігією, де духовність і душевність ігнорується, 
то при нинішньому гуманістичному словоблудді навряд 
можна говорити про розбудову щасливого людяного 
майбутнього для українського і світового суспільства. 
Людяність зводиться до специфічного онтологічного 
уному-коду, який має усвідомлюватися і розгортатися 
у господарстві кожною особистістю. При цьому людя-
ність повинна стати головною засадою світогляду як  
господарської еліти, так і кожного пересічного українця. 
При цьому слід наголосити, що людяність — це те, що 
відокремлює рід людський від усіх інших живих видів і 
родів. Тому традиційна догма, що людина походить від 
мавпи, зараз у світлі нової науки — уноміки [10] роз-
бита вкрай, а теоретичною засадою знешкодження цієї 
збоченої щодо розуміння цілісної реальності та осо- 

бистості догми є аксіома про єдину триіпостасну — ду-
ховно-біо-соціальну природу людини. Нерозуміння 
того, що людина є насамперед духом, обертається при-
мітивністю збоченого світогляду сучасної неолібераль-
ної еліти. 

Швейцарський інститут Санкт-Галлена (дослід-
ження опубліковано на його сайті) оцінив якість ук-
раїнської еліти як «середню», поставив Україну на 76 місце 
серед 151 краї у рейтингу Elite Quality Report 2021. 
Якість еліт країни оцінюється за 107 критеріями. Перші 
10 країн рейтингу входять в категорію найбільш якіс-
них еліт (Топ-3 країн: Сінгапур, Швейцарія й Велико-
британія). Наступні 50 країн — якісні еліти. Далі зна-
ходяться країни з елітами «середньої якості». Цю ка-
тегорію очолює Україна. Сусідами України у рейтингу 
є Домініканська Республіка (74-е місце), Уганда (75-
е), Албанія (77-е), Гвінея-Біссау (78-е). За думкою ав-
торів дослідження, українська еліта зіткнулася з рядом 
серйозних проблем в останні роки, ключовими з яких 
є неефективна державна політика та традиційні підходи 
до управління в економіці. 

Ці дві характеристики саме й свідчать про те, що 
без цілісного господарського світогляду і визнання визна-
чальної ролі духовної іпостасі людини-особистості годі 
й мріяти про краще людяне майбутнє, про нові ефек-
тивні управлінські людяні підходи, про зростання доб-
робуту українського народу.  

Наша кафедра міжнародної економіки та світового 
господарства Харківського національного університету 
імені В. Н. Каразіна ставить за мету формування саме 
національної господарської еліти. Якщо бакалавріат 
спрямований на вивчення загально-теоретичних і при-
кладних економічних навчальних курсів і формує 
вміння ефективно використовувати професійні алго- 
ритми у практичній діяльності, то підготовка магіст-
рів якісно відрізняється широким, світоглядним гос-
подарським баченням, формуванням особистості з 
творчим свободо-відповідальним мисленням, прищеп-
ленням стратегічного підходу до вирішення життє- 
ствердних проблем у форматі людяності. По суті, за-
кладається новий фундаментальний методологічно-ме-
тодичний підхід: людина — не для економіки, а цілісне 
господарство — для людини.  

На кафедрі створена Наукова професорсько-сту- 
дентська лабораторія досліджень сучасного господар- 
ства з метою широкого залучення студентів освітньої 
програми «Міжнародна економіка» до наукових до- 
сліджень, підвищення наукової якості курсових та ви-
пускних (дипломних) робіт, розширення можливостей 
для їх наукових публікацій, активної участі в науково-
практичних конференціях різного рівня.  

Першим проєктом, який вже реалізовано, стала 
підготовка студентами 4 курсу науково-доповідної за-
писки «Особливості та перспективи Індустрії 4.0 в еко-
номіці України» [8], яка подана до органів державного 
управління і наукових установ. Вона отримала пози- 
тивну оцінку з Інституту економіки промисловості На- 
ціональної академії наук України та з Академії еконо-
мічних наук України. Деякі практичні результати, що 
були обґрунтовані студентами, рекомендовані до впро-
вадження. 

На початку червня кафедрою опублікований збір-
ник препринтів наукових виступів студентів-магіст- 
рантів навчальної програми «Міжнародна економіка» 
щодо бачення магістрантами методологічних засад 
стратегії відродження національного господарства. Збір-
ник містить матеріали, які було представлено і обго- 
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ворено на засіданні «круглого столу» 26 травня 2021 р. 
Як видно з опублікованих препринтів, магістранти 
провели значну підготовчу роботу з осмислення мето-
дологічних засад розробки нової людиномірної національ-
ної стратегії відродження України в руслі практичного 
закріплення здобутих особистісних знань, що стали ре-
зультатом вивчення в основному двох людиномірних 
університетських навчальних дисциплін «Постнекла- 
сична економічна наука» і «Філософія світового госпо-
дарства».  

Зміст, підходи, що представлені у препринтах ви-
ступів, свідчать не лише про високу якість підготовки 
наших магістрантів, але й про те, що вони сформува-
лися як справжні патріоти нашої країни. Це надихає 
на нові творчі дослідження проблем покращення доб-
робуту українського народу і закладає засади впевне-
ності щодо проведення нових людиномірних, людяних 
господарських трансформацій (не просто людських= 
гуманістичних, а саме людяних!). Для цього необхідно, 
щоб мислення, світогляд та практичні господарські дії 
формувалися у процесі переходу до формату нової па-
радигми людиномірності, яка виражає суть четвертої 
наукової революції та процес формування постнекла- 
сичного людиноцентричного знання. Мова йде про  
формування сьомого «технологічного» укладу, коли усі 
техніко-технологічні перетворення мають не витіс-
няти людину Техносом — штучним світом на засадах 
технократичності, а створювати умови для подаль-
шого пізнання внутрішнього духовного світу особис-
тості, а духовність-моральнісність має задавати межі 
та коридор використання техніки й технологій на ко-
ристь людині [7]. Ситуацію реалізації імперативу вижи-
вання людства можна характеризувати словами поль-
ського письменника С. Леца: у людини немає вибору: 
вона має залишатися людиною!  

Саме для цього й має формуватися і діяти госпо-
дарська еліта. Тому в Україні досить гостро стоїть  
завдання готувати національну господарську еліту, яка 
б переслідувала мету не служіння олігархам чи транс-
національним корпораціям, а дбала б про країну і  
зростання добробуту українців, могла б організовувати 
і управляти рішучим виходом країни з принизливого 
статусу об’єкта зовнішнього управління. Національно 
налаштована господарська еліта зможе перетворити 
нашу країну в продуктивно діючого господарського 
суб’єкта у нинішньому глобально-кризовому світі.  
Харківська Каразінська методологічна школа досліджень 
сучасного господарства має для цього досить глибоко 
розроблені духовно-наукові напрацювання.  

На Всеукраїнському форумі «Україна 30. Освіта  
і наука» (31 травня — 2 червня) Президент України Во-
лодимир Зеленський підписав Указ № 217/2021 «Пи-
тання проєкту «Президентський університет». За сло-
вами Міністра освіти і науки України С. Шкарлета, 
документ дає старт створенню Президентського уні- 
верситету, який має стати сучасним інноваційним 
освітнім та науковим центром, що, зокрема, забезпе-
чить підготовку лідерів для стратегічних галузей роз- 
витку держави, готових до викликів сучасного мінли-
вого світу. Випускники університету володітимуть  
якісними прикладними знаннями, лідерськими навич-
ками, вмітимуть творчо інтерпретувати та створювати 
нові технології, нові стартапи, генерувати ідеї та по-
вертати їх у суспільство. С. Шкарлет заключив, що «це 
експеримент. Це новий світовий досвід. Ми хочемо 
свій Гарвард, Оксфорд, Кембридж — для цього по- 
трібно зробити базову, інституційну, територіальну, 
філософську та законодавчу основу розвитку такого уні- 

верситету в Україні. Основне завдання вищої освіти — 
це те, що саме з вищої освіти виходить індивідуум,  
здатний продукувати нові знання та повертати їх у су-
спільство».  

Ця теза якось різонула слух, бо у Законі про вищу 
освіту, говориться про підготовку особистості. Проте, 
якщо заглянути в глобальний проєкт подальшого роз-
витку глобальної освіти, то все становиться на свої  
місця. Проголошена мета глобальної освіти — позбав-
лення людини своєї особистості, своєї духовної сутності, 
щоб таку «нову людину» поставити під тотальний  
контроль, коли її свідомість спеціально вмонтовується 
в єдину інформаційну мережу для управління кожним.  

Проєкт глобальної освіти потрібний фінансовому 
капіталу для забезпечення свого світового панування. 
«Він намагається підкорити не лише країни, а кожну 
людину, знищивши її особистість і перетворивши її в 
індивіда. Цей індивід буде представлений кількома 
строчками в комп’ютерній базі даних, і вся особистість 
зведеться до певної кількості рахунків. Людина буде зне-
особлена, тому що так вона сприймається фінансовим 
капіталом. Проте, будучи знеособленою, вона буде й  
підконтрольною. Кожний її крок як споживача буде  
контролюватися. Цьому сприяють комп’ютерні техно-
логії, Інтернет, який як павутина накриває Землю, 
проникаючи в будинки, офіси, банки, магазини» [27] 
(виділено мною — Г. З.).   

Звичайно, ініціатива відкриття президентського 
університету дуже слушна. Президент, за словами мі-
ністра, в основу розвитку всього поклав наймогутнішу 
зброю, яка здатна змінити світ, — освіту. Проте гли-
бокого осмислення змістовно-філософського сенсу та-
кого університету поки що не відбулося. Поки що не 
всі розуміють, що сама класична назва «університет» 
відтворює ідею, ідеал цілекупного, всезагального, єдиного 
знання про ціле, про все, про universum. Таке знання ви-
ражає невтолену духовну спрагу, могутню потребу будь-
якої свідомої людини. Університет повинен мати фун-
даментальну місію — формувати цілісний світогляд, ро-
зуміння світової єдності, де постійно взаємодіють ду- 
ховний і матеріальний світи, де людина не є догма- 
тично трактованою біосоціальною істотою, а має єдину 
триіпостасну — духовно-біо-соціальну природу. Не інди-
відуум, а саме творча свободо-відповідальна особистість 
є базовим суб’єктом господарських цілісних трансфор-
мацій.  

Електронна школа як протилюдяний  
проєкт глобалізації 

Проте організація нового університету майже ні-
чого не змінить у системі якісної освіти, бо школа уже 
зараз не сприяє підготовці молоді, яка б мала цілісний 
світогляд і була б зорієнтована на формування і реалі- 
зацію духовно-моральнісних цінностей у процесі цілісної 
життєдіяльності.  

Про-двинуті проєкти «Московська електронна 
школа», «Російська електронна школа», «Сучасний 
цифровий освітній простір» спрямовані на повсюдне 
розповсюдження дистанційної освіти в Росії з тим, 
щоб у людей не було системного розуміння того, що на- 
справді відбувається. При цьому впроваджуються не- 
перевірені електронно-цифрові технології, шкідливі для 
фізичного і психічного здоров’я дітей. Головне зводиться 
до того, що «цифрова школа» — це не стільки освітній, 
скільки соціально-політичний проєкт, який являє со-
бою механізм творення нового кастового суспільства, 
заснованого на соціал-дарвіністському, євгенічному 
принципі відбору чи селекції. Цифрові технології  — 
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лише частина цього проєкту, в реальності ж мова йде 
про трансформацію самого процесу і змісту навчання, 
який має за мету натаскування дітей на вузькоспеціа-
лізовані навики і ранній розподіл їх на відповідні кар’єрні 
групи, вийти з яких вони уже не зможуть. Коли нам 
говорять про навчання протягом всього життя, мова 
йде лише про примітивний набір навиків, які можуть 
змінюватися в залежності від потреб роботодавця» [21] 
(виділено мною — Г. З.). 

В дійсності електронна школа, за словами  
О. М. Четверікової, — це удар «під дих» традиційній си-
стемі освіти. В Росії до 2025 р. планується створити 
цифровий всезагальний простір як частину глобального 
освітнього проєкту, створення цифрового суспільства. 
«Для цього необхідно змінити свідомість людей, пере-
вести їх на нові стандарти, на новий тип сприйняття 
дійсності. Саме головне, що цифровізація дає змогу 
здійснювати тотальний контроль за людиною, за її  
персональними даними. Створення цифрової копії лю-
дини зробить її такою, що повністю підлягає управ-
лінню» [5]. Тотальна цифровізація, яку сьогодні про-
сувають алхіміки цифри — люди з дійсно зміненою свідо-
містю, —  спрямована на те, щоб відучити людей від 
особистісного спілкування, взагалі від всього того, що 
властиве людині, зробити це нормою [19]. 

Ще десятиріччя тому видатний вчений Росії  
С. Капіца у своїй статті «Россию превращают в страну 
дураков» писав: «Дані ВЦІОМ говорять про те, що ми, 
нарешті, прийшли до того, до чого йшли всі ці 15 ро-
ків, — виховали країну ідіотів. Якщо Росія й далі буде 
рухатися цим же курсом, то ще років через десять не 
залишиться й тих, хто сьогодні хоча б зрідка бере в 
руки книжку. І ми отримаємо країну, якою буде легко 
правити, у якій буде легко висмоктувати природні ба-
гатства. Проте майбутнього у цієї країни немає!» [14]. 
Таке перетворення зараз йде в повну міру, перш за все 
рахунок через проєкт розгортання електронної школи 
та всеохоплюючий процес цифровізації. 

Все це служить створенню нового кастового сус-
пільства, яке повинно мати два прошарки населення: 
касту пануючих і касту сучасних рабів. Тип електрон-
ного навчання, що повсюдно формується, призначе-
ний для тих, хто має задовольняти бажання робото- 
давців. Зовсім по-іншому формується система освіти, 
яка має готувати еліту. У цьому плані слід наголосити, 
що в Англії, за словами глави Міністерства освіти Джа-
стини Грінінг, процес переводу англійських середніх шкіл 
на систему освіти Радянського Союзу завершено [25]. В 
Англії радянський досвід викладання в середніх школах 
почали переймати ще у 80-х роках минулого століття, 
що дозволило англійцям побачити і оцінити безсум- 
нівні переваги системи освіти в СРСР у порівнянні з 
тією, яка була прийнята у західноєвропейських краї-
нах. В радянських школах дитина отримувала базову 
освіту настільки хорошу, що, можна сказати, усіх ви-
ховували як еліту, усі діти отримували елітарну освіту.  

У результаті переходу на радянську систему 
освіти рівень знань, що отримують британські школярі, 
опинився багато вищим, у порівнянні з показниками, 
які демонструють випускники найбільш престижних  
і дорогих елітних шкіл континентальної Європи. В мі-
ністерстві освіти Англії не планують зупинятися на 
цьому етапі, націлені переходити к подібним змінам 
нинішньої у вищій школі, а також уже опрацьовується 
проєкт по зміні системи присвоєння наукових ступенів 
через введення ступеню кандидати наук, бо введення 

двох ступенів — «кандидат» і «доктор» є більш раціо-
нальнішим у порівнянні з одним ступенем PhD.  

У кастовому суспільстві «форма освіти як «викла-
дач — учень» зберігається лише для дуже вузького кола 
осіб, а всю решту освіти переводиться в онлайн нав-
чання… не буде людей, добре освічених, — на цьому ста-
виться великий хрест, заборона, готують людей «однієї 
кнопки»… які будуть вміти виконувати окремі операції. 
Оскільки кон’юнктура змінюється, потреби зміню-
ються, значить, людину можуть перебудовувати. Тому 
й називається — освіта протягом всього життя. Тобто 
під потреби ринку праці, під потреби замовника  
крупного бізнесу людина за кілька місяців зможе про-
ходити «перезбірку», може змінювати свої компетен-
ції» [22] (виділено мною — Г. З). Тому й мова вже йде 
не про цілісну особистість, а саме про індивіда, який 
існує сам по собі. 

Зараз змінюється уся система шкільної освіти. 
Вона переходить фактично до формування вузьких 
компетенцій. Глобалісти зацікавлені в тому, щоб по-
чати ранню профорієнтацію, тобто з раннього дитин-
ства люди будуть «запускатися» по певним професій-
ним коридорам, будуть отримувати досить вузький на-
бір компетенцій, який ніяким чином не дозволить по-
тім отримати повноцінну освіту навіть самостійно [22]. 

Більше того, стоїть завдання, щоб навіть в школі 
не виникало бажання отримати будь-які хороші, фун-
даментальні знання, перестройка починається з дитя-
чих садів, де вже мова не про дошкільне виховання, а 
дошкільна освіта як сходинка неперервної освіти. Уже 
розробляється положення про те, щоб діти самостійно 
змогли визначати зміст своєї освіти; а дошкільна 
освіта — від трьох місяців до семи років. 

Зараз уже почали говорити про «утробну», прена-
тальну освіту, коли відбувається вплив на дитину ще в 
утробі матері, щоб точно забезпечити необхідний на-
бір даних. Цей є уже трансгуманізм, коли на основі 
генів будуть створювати потрібних людей. Олдос Хакслі 
в книзі «О дивный новый мир» писав, що буде кілька 
каст — прислуга, робітники й каста управлінців. 

Глобальна освіта майбутнього — головний тренд  
позбавлення особистості людини через повне  

ігнорування духовності та моральності 
Проте у форматі проєкту «Глобальна освіта май-

бутнього» пріоритетність надається не особистості, а 
саме індивіду як окремій біологічній істоті, яка по-
винна мати швидкоплинні компетентності й стати но-
вітнім рабом електронно-цифрових технологій, підклю-
ченим через чіп до Нейронету. Впроваджуваний про- 
єкт покликаний провести тотальну перебудову людини, 
освячену сучасною трансгуманістичною теорією, яка є 
не якимось маргінальним рухом, а є новітнім страте-
гічним глобальним напрямком обезлюднення все-ще-лю-
дини. «Мета — перебудова самої людини, тобто, прос-
тіше кажучи, це позбавлення особистості людини, ду- 
ховної сутності. Людину можна тотально поставити 
під контроль, коли підпорядковується не тільки її сві- 
домість, а й її воля. Потрібно підпорядкувати людину 
на цьому рівні — на рівні волі, перетворити її в пост-
людину, істоту, набиту різними чіпами, людину- 
кіборга, свідомість якого вбудовується в єдину інфор-
маційну мережу, приєднується до цієї мережі, через 
неї управляється. Але для того, щоб це відбулося, не-
обхідно різко знизити рівень духовного розвитку лю-
дини, перетворити її в найпримітивнішого споживача, 
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у якого є простий набір вимог — все» [20] (виділено 
мною — Г. З.). 

Початок цьому процесу поклала болонізація вищої 
освіти. Головним її результатом, як й планувалося, 
стало перетворення освіти у високорентабельну сферу 
бізнесу, що достала назву «економіки знань». Знання 
(компетенції) — відтепер стали високовартісним това-
ром, який виготовляється по заказам крупного біз-
несу, й все, що не вписується у вимоги замовника,  
підлягає усуненню. Держава має відсторонитися від 
регулювання освітньої діяльності, а університети ма-
ють стати комерційними підприємствами, заклопота-
ними виключно збереженням конкурентоздатності і за-
лученням приватного капіталу [18]. Підсумком «боло-
нізації» стали значне зниження рівня масової освіти; 
фрагментація знань (в силу орієнтації на вузьких спе-
ціалістів), що робить неможливим формування кри- 
тичного й аналітичного мислення; пасивність студен-
тів (із-за відсутності широкої інформації про сам про-
цес та із-за того, що всі рішення уже прийняті наверху, 
а участь студентів не тільки не заохочується, але й 
грубо подавляється); загальна плутаниця і зниження 
якості освіти [24]. 

Проєкт глобальної освіти готує плацдарм для  
цифровізації людини, коли під звичними закликами 
«бачити особистість» криється спрямованість практич-
ного знеособлення людини, стирання її людяних якостей, 
перетворення її в механічного робота-виконавця зада-
них ззовні команд і розпоряджень. Благо (чи?), що тех-
нічні можливості в цьому плані вже майже безмежні. 
«Система освіти майже захоплена техноїдами. Нею (і 
не тільки) керують мутанти. Знищи(а)ть людський ха-
рактер освіти, її як таку — ось їх страшна і в своїй тупій 
необхідності трагічна роль. Коли ця принципова  
і брудна робота в перетворенні освіти в програмування 
буде виконана, вона повністю автоматизується» [17, 
с. 184]. 

Нині новий вельми модний, зі схваленням 
сприймається нерозуміючою людиною, нав'язуваний 
концепт цифровізації, оцифровки всього і вся — це сце-
нарій не просто використання окремих маніпулятив-
них форм розлюднення людини, а цілковите залучення-
гонка все-ще-людини в цифрову лихоманку. Головна 
мета — змінити (а вірніше — знищити!) саму людяну 
природу людини, бо тут уже панує спрямованість не 
так на природу, не на соціум, не на техніку, не на 
знання, не на віру, а на ... саму людину як людину  
(Ю. М. Осіпов). Люди як під-дані штучної цифросфери, 
що стрімко розширюється, вже поступово стають  
об'єктами цифроінтелекту, який зовсім «не збирається 
перевершувати людський інтелект, він просто його 
спочатку значимо доповнить, а потім місцями і повні-
стю замінить — як більш точний, правильний, швид-
кий і ... надійний — це по-перше, а по-друге, так пе-
ремішається з природним, що цього останнього — як 
чисто людського — просто і не залишиться» [23, с. 13]. 
Тим самим цифровізація людини стає «глобальною 
операцією по вичищенню гуманітарної сфери освіти  
і думки від всякого закоренілого, замшілого і загнива-
ючого гуманітарства — якраз з активною допомогою 
обездушевленої рейтингової цифри» [23, с. 15] (виді-
лено мною — Г. З.). 

Глобальна криза-лабіринт, яка поглиблюється, 
свідчить, що традиційна система наукової освіти фор-
мує сьогодні сучасну людину зі своїм кліповою свідо- 
містю, SMS-спілкуванням, яка не здатна охопити,  
осягнути і зрозуміти цілісний світ і себе як цілісність. 
Необхідно міняти смисловий код нинішньої людської 

життєдіяльності: переходити з панівної культури его- 
їзму-економізму, яка поглинає повністю одновимірну 
людину, робить її засобом нарощування капіталу і при-
бутку, до особистісної культури рятівної життєдіяль-
ності, що дозволяє увійти в формат мікрокосму/макро-
косму, в формат цілісності, де саме дух, духовність за-
безпечують зв'язність світу, спрямовує діяльність на 
досягнення гармонії життя. 

Сьогодні ті, що розуміють і мудрують про май- 
бутнє людини/людства, почали усвідомлювати, що  
неоліберальна глобалізація створює більше проблем, 
ніж вирішує для милостивої життєдіяльності людини. 
Особливо це описується Дж. Соросом в останніх мо-
нографіях. Глобалізація різко скорочує соціогумані- 
тарне, соціокультурне різноманіття на планеті, нама-
гаючись нав'язати однобокий погляд на життя і встано-
вити єдину бездуховну культуру замість функціону-
вання різноманіття цінностей і смислів — істинних 
джерел господарського розвитку. Панівне сьогодні 
технократичне, техносне світобачення, не тільки не ро-
зуміє серйозної недостатності ньютонівської-картезі- 
анського світогляду, але явно перешкоджає усвідом-
ленню того, що ми «підійшли до більш широкої аль-
тернативи бачення космосу, що об'єднує сучасну науку 
з перспективами, подібними з тими, які характерні для 
містичних традицій, східних духовних філософських 
вчень і навіть для тубільних культур. Їх новий світогляд 
передбачає одушевлений всесвіт, пронизаний абсолют-
ною свідомістю і вищим космічним розумом» [4, с. 50-
51] (виділено мною — Г. З.). Пануюча в світі система
освіти робить все можливе і неможливе для того, щоб 
вона залишалася предметоцентричною, виключала б 
людяний вимір дійсності як в науці, так і в освіті. 

Господарська еліта як фундаментальний суб’єкт  
відродження національної системи господарювання 
Для глибинного цілісного розуміння майбутнього 

людства слід вказати реперні точки цілеспрямованих 
дій щодо розуміння тих сценаріїв «розвитку» людства, 
які нині розробляються глобальною елітою. При 
цьому проблема (без)духовності стає тим кільцем лан-
цюга, потягнувши за який можна або погубити люд- 
ство, перетворивши людину в кіборга, або повернути 
курс на людяне-людське процвітання. По суті мова йде 
про контроль над духовною сферою (інформпотоки, ві-
рування, цінності й т. п.), особливо на нижньому і се-
редньому рівнях суспільної піраміди, бо зараз всі зу-
силля суб’єктів пануючої глобальної фінансово-інте- 
лектуальної влади спрямовуються на те, що лише верхи 
повинні володіти ексклюзивною структурою раціо- 
нального знання. За допомогою такої структури 
знання, з одного боку, аналізуються регулярності та 
закони історії, соціальної поведінки (особливо мас, 
«натовпу»), з іншого — в хибне й другорядне русло 
спрямовуються дослідження так званої незалежної, чи 
об’єктивної, науки (результат — це формування кабі- 
нетної професорсько-профанної науки для нижніх  
і серединних прошарків населення як ширми ви-
вчення реальних процесів, реальної картини світу) [1]. 

Особливо це стосується нинішньої неолібераль-
ної економічної науки і освіти. В. Катасонов писав, 
що «одна з головних  ідеологічних (релігійних) дисци-
плін — курс «економікс», проти якого збунтувалися 
студенти Гарварду. Системі потрібні біороботи, а не 
творчі й думаючі особистості. Я постійно говорю: най-
більш цінним ресурсом так званої «ринкової еконо-
міки» (кодова назва капіталізму) є дурні (в «еконо- 
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мікс» вони носять кодову назву homo economicus). 
Оскільки число дурнів (розумово відсталих) від за- 
гальної кількості народжуваних становлять долі від- 
сотку, то світова фінансова олігархія в ХХ столітті по-
ставила їх виробництво на масову, конвеєрну основу. 
Основні підприємства по виробництву цього товару — 
університети, особливо економічні факультети й різ-
ного роду економічні школи при університетах» [15].  

У глобальному кризовому світі духовна сфера  
розглядається у більшості випадків як непродуктивна 
сфера, де містяться цінності, культура, мораль, іден- 
тичність. Перетворення всього цього у відчужений 
об’єкт привласнення в новому посткапіталістичному 
суспільстві потребує заздалегідь трансформації-модифі-
кації цінностей — як традиційних, так і модерну, який 
вже став традицією. «По суті це означає трансформа-
цію-модифікацію людини, обнуління старих цінностей  
і нав’язування таких, які можуть перетворити людину в 
об’єкт привласнення, «заточений», «обструганий» під 
це перетворення. Існуючі зараз цінності та ідентич- 
ності не просто не годяться в об’єкти посткапіталіс- 
тичного БЕТ-фашистського устрою, але протистоять 
йому, блокуючи сам процес перетворення неречового в 
об’єкт виробничих відносин. Тому нинішня боротьба за 
цінності, норми та ідентичності Традиції та Модерну 
є не що інше як соціальна, класова боротьба, що  
формується, з приводу таких об’єктів, які не є зовніш-
німи по відношенню до людини, а представляють саму 
людину як персонофікатора волі, ідентичностей і соціа-
льних зв’язків» [2] (виділено мною — Г. З.). 

Все це є засобами формування нового устрою, 
нового типу виробничих відносин, де відчужується 
людина у її цілісності. «Це засоби підготовки до уст-
рою, що перетворить людину у людянину, у соціальне 
м'ясо, яке господарі нової системи будуть «жарити» 
(Ю. Козлов) — піддати експлуатації і деривації, тобто 
позбавлення можливості задовольняти основні соціа-
льні потреби». 

Новий світовий порядок, який планується ни- 
нішньою світовою вертушкою і її країновою агенту-
рою, «потребує розлюднення людини. Якщо капіталізм 
опредмечував, уречевлював людину, відчужуючи від 
продукту праці, то посткапіталізм, що планується гос-
подарями ексизму і фінансионалізму, розлюднює лю-
дину як соціально, етнічно і культурно (ідентичність, 
стать) певну істоту, відчужує її від самої себе як соці- 
альної і біологічної істоти… Тому супротив у сфері ку-
льтури, у духовній сфері створенню такого порядку є 
нова форма соціальної й біоантропологічної боротьби, 
у якій не може бути компромісу» [2]. У цьому плані 
слід знову заново усвідомити слова польського пись-
менника Ст. Леца: «У людини немає вибору: вона по- 
винна лишатися людиною», щоб мати людяне, а не тех-
ніко-кібернетичне майбутнє. 

У цьому світлі проблема формування господар- 
ської еліти має першочергове значення, бо мова йде 
про актуальну необхідність реалізації імперативу  
виживання людини/людства. Глобальний проєкт 
«ДІВО — 21», який розроблений на нашій кафедрі, по-
винен стати фундаментальною засадою усвідомлення  
і реалізації нової парадигми господарського розвитку у 
форматі людяності. Він відкриває реальну можливість 
протистояти процесу розлюднення, соціальної ексклюзії, 
суспільної деградації [13].  

Для цілісного національного відродження країни 
мова повинна йти не лише про підготовку лідерів для 
стратегічних галузей — створювачів нових стартапів, 

тобто в кращому випадку економічної еліти, а саме про 
еліту господарську, яка б могла через свій цілісний сві- 
тогляд і глибинне людиномірне розуміння цілісної реаль-
ності створювати антикризову стратегію національного 
господарського розвитку для блага усіх українців. На- 
ціональна господарська еліта повинна вміти послідовно 
через зміну поколінь реалізовувати таку цілісну господар-
ську стратегію розвитку, яка б змогла піднести країну 
до статусу суб’єкта глобального світу. Український ду-
ховно-соціально-виробничий господарський сценарій та 
життєдайні проєкти та зразки широкого соціального 
партнерства [11] мають не просто сягати кращого, а 
значно випереджати світовий рівень, служити опти- 
містичним прикладом реалізації імперативу виживання 
у сучасному турбулентному кризовому світі, стати ба-
жаним прикладом для зростання добробуту всього на-
селення Землі. Людяні цінності, величні господарські 
цілі, духовний настрій на краще майбутнє — запорука 
відродження нашої прекрасної України.  

Необхідність розробки та реалізації національної 
відроджувальної стратегії духовно-ноосферо-сталого  
господарського розвитку витікає з віри в український на-
род, яка коріниться в метафізичних засадах світорозу-
міння. Народи, як і особистості, мають своє моральнісне 
завдання, свою історичну місію, яка закладена була у 
моральнісному світопорядку. Український великий народ 
має ще сказати своє слово у процесі служіння добру  
і господарському розвитку. Таке служіння повинно 
стати його великою ідеєю, що є проявом ідеї моральніс-
ного існування, ідеєю любові до своєї Батьківщини. В 
цьому виражається духовний сенс людяних господарських 
трансформацій, духовний сенс самореалізації свободо-
відповідальної творчої особистості. При цьому ми ма-
ємо необхідність зрозуміти і виходити з того, що за 
поверхневими явищами грошово-речових відносин існує 
сфера істинного духовного буття, сфера ідеального 
світу, де панують Істина, Добро і Краса, які заплідню-
ють кожний свідомий вчинок господарюючої особис-
тості.  

Для розуміння цього повинні відбутися радикаль-
ні зміни в освіті. Якщо ще недавно потрібно було ви-
кладати те, що сприяло подальшому розвитку існуючої 
культури, котра опиралася на матеріалістичну діалек-
тику, логіку, науку, техніку, владу й насилля, й пев-
ний інституціональний релігійний догматизм, то зміна 
свідомості задля виживання людського роду потребує 
нової культури, дослідження і усвідомлення того, чим 
є і чим оперує свідомість, тобто виявом того, що живе 
в глибинах внутрішнього духовного світу кожної осо- 
бистості. Перехід світопізнання в формат триалектики 
дає змогу осягати цілісність світу і цілісність людини-
особистості. Її кожний свідомий вчинок повинен визна-
чатися свободою-відповідальністю за вчинене, а все це 
має починатися з духовно-інтелектуального виховання і 
фундаментальної освіти, формування нового людяного 
світогляду. 

У такому аспекті, як писав В. В. Налімов, «кож-
ний університет повинен мати своє обличчя, а кожний 
його випускник повинен стати особистістю, яка вміє 
думати і бути занепокоєною долею світу. Тоді й в  
середню школу зможуть прийти учителі, які здатні  
заохотити учнів до навчання. Престиж викладача 
знову стане високим, як і раніше. Хочемо ми цього чи 
ні, але майбутнє задає школа. Це потрібно визнати, 
зрозуміти і осмислити» [3] (виділено мною — Г. З.). 

На закінчення доцільно привести слова видат-
ного українського філософа Сергія Кримського про те, що 
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«як свідчить історія, з катастроф люди ніколи не вихо-
дили ціною одних лише економічних заходів. Тут необ- 
хідно піднесення духу, пробудження граничних антропо-
логічних засад діяльності, творчий пафос великої куль-
тури» [16, с. 36]. Необхідним стає вибір цінностей, бо 
саме він визначає суб’єктивні оцінки майбутнього. 
Цінності людяності в жорстких умовах виживання 
людства виходять на передній план розмислів. Саме лю-
дяність зараз стає тим фундаментальним чинником 
життєдіяльності людини, через який можна (необ- 
хідно!) примирити усі протиріччя заради майбутнього 
людства.  
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ЗАУВАЖЕННЯ ТА ПРОПОЗИЦІЇ ДО ПРОЄКТУ ЗАКОНУ УКРАЇНИ  
«ПРО ПІДТРИМКУ ТА РОЗВИТОК ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ»  

Аналіз змісту проєкту Закону України «Про під- 
тримку та розвиток інноваційної діяльності» вказує на 
те, що він має недоліки, потребує доопрацювання та 
удосконалення. Нижче наведено пропозиції та реко-
мендації до окремих статей законопроєкту щодо їх до-
повнення та редагування з відповідним обґрунтуван-
ням пропонованих змін1.  

1. До Статті 1. Визначення термінів
1.1 З огляду на те, що різниця між бізнес-акселе-

ратором і бізнес-інкубатором у поданих визначеннях 
прослідковується слабо та вони є майже дотичними, 
пропонуємо такі формулювання цих термінів:  

бізнес-акселератор — юридична особа (її струк- 
турний підрозділ), яка пропонує стартапам, малим та 
середнім підприємствам, фізичним особам-підприєм-
цям, що створюють та/або впроваджують інновації, 
програму інтенсивного розвитку на будь-якій стадії роз-
витку інноваційного бізнесу шляхом надання консуль-
таційних послуг, фінансової підтримки, залучення  
експертів та фахівців в обмін на частку капіталу компа-
нії з метою прискорення її розвитку та масштабу-
вання;   

бізнес-інкубатор — юридична особа (її структур-
ний підрозділ), яка забезпечує умови для розвитку та 
підтримки стартапів, малих та середніх підприємств, 
фізичних осіб-підприємців та фізичних осіб, що ство-
рюють та/або впроваджують інновації, виключно на 
початковій стадії їх розвитку шляхом надання офісних 
площ на пільгових умовах, спеціалізованих послуг, бух-
галтерських та юридичних послуг з метою створення 
сприятливих умов для їх подальшої ефективної діяль-
ності. 

1.2 Пропонуємо розширити визначення іннова-
ційної інфраструктури, зокрема з урахуванням того, 
що в проєкті Закону до складу елементів інноваційної 

1 Усі доповнення чи зміни до статей законопроєкту 
виділено жирним шрифтом з підкресленням.  

інфраструктури включено технологічну платформу 
(стаття 14, с. 11):  

інноваційна інфраструктура — фізичні особи, 
юридичні особи, їх підрозділи, сукупність суб’єктів 
публічного і приватного права, які здійснюють інкуба-
цію, тестування, апробацію, просування на ринок інно-
вацій, полегшують комунікації між учасниками іннова-
ційних процесів, забезпечують розвиток і підтримку 
інноваційної діяльності, зокрема, надають послуги 
щодо створення інноваційного бізнесу та здійснення 
інноваційної діяльності (фінансові, консультаційні, 
маркетингові, інформаційно-комунікативні, юридич-
ні, освітні тощо), залучення фінансових ресурсів ін- 
весторів та інститутів спільного інвестування, захисту 
інтелектуальної власності та інші, які допомагають пере-
творювати ідеї та розробки в інноваційний бізнес.  

1.3 Вважаємо наведене в статті 1 визначення 
інноваційного кластеру некоректним. По-перше,  
кластер як організаційне утворення відсутній у пере-
ліку організаційно-правових форм господарських 
об’єднань підприємств у Господарському кодексі Ук-
раїни (стаття 120). По-друге, не можна розглядати 
інноваційний кластер тільки як «…групу взаємо-
пов’язаних елементів інноваційної інфраструктури…».  

Пропонуємо визначення, що міститься в стат- 
ті 17 — Інноваційний парк (с. 14) четвертий абзац, 
перенести у статтю 1 у такій редакції, виключивши 
попереднє:  

Інноваційний кластер — об’єднання взаємопов’яза-
них суб’єктів інноваційної діяльності, створене за тери-
торіальним принципом на локальному і регіональному  
рівнях у певній галузі та/або з міжгалузевою взаємодією 
з метою генерування, поширення та використання інно-
вацій. 

В Україні можуть створюватися та функціонувати 
всеукраїнські, регіональні, міжрегіональні та локальні 
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інноваційні кластери з урахування рівня науково-тех-
нічного, інноваційного та промислового потенціалу. 

1.4 При визначенні інноваційного проєкту ос- 
новний наголос у проєкті Закону зроблено на комер-
ціалізації результатів науково-технічної діяльності, од-
нак інновації далеко не завжди є результатом дослід-
жень і розробок (ДіР). Як зазначається в Oslo Manual 
2018 

1, процес створення та впровадження інновацій 
включає в себе різні види діяльності як безпосередньо 
пов’язані з ДіР, так і не властиві їм безпосередньо, 
тобто всі дослідницькі, фінансові, комерційні кроки, 
які ведуть до здійснення інновацій.  

З урахуванням зазначеного, пропонуємо допов-
нити визначення інноваційного проєкту таким чином:  

інноваційний проєкт — проєкт, спрямований на 
розроблення, створення та реалізацію інноваційної 
продукції, організацію заходів та іншу діяльність, 
пов’язану з дослідженнями і розробками, навчанням,  
маркетингом, виробництвом, поширенням та різними ви-
дами допоміжної діяльності, що включає інформацію 
про матеріально-технічні, фінансові, кадрові ресурси, 
необхідні для його виконання. 

1.5 Не зрозуміло наведене визначення терміну 
«процес» (с. 3-4). Потребує уточнення вид процесу, що 
мається на увазі, і відповідно до цього треба перегля-
нути зміст даного визначення. 

1.6 Вважаємо наведене в статті 1 визначення 
національної інноваційної екосистеми неточним, 
оскільки розвиток інноваційної діяльності забезпечу-
ється не лише створенням та застосуванням наукових 
знань та технологій як заявлено в проєкті Закону. До 
того ж інноваційна екосистема не обмежується ви- 
ключно інноваційною діяльністю. Вона передбачає 
наявність чотирьох ключових вимірів: мети, сукуп- 
ності її учасників (організацій), системи взаємозв’яз-
ків між ними та середовища їх діяльності.  

Тому пропонуємо викласти визначення націо- 
нальної інноваційної екосистеми у такій редакції:  

національна інноваційна екосистема — мережа 
об’єднаних стійкими взаємозв’язками організацій та ін-
дивідів із різними компетенціями і ролями, які функ- 
ціонують в національному інституціональному середо-
вищі під впливом бізнесового, регуляторного та іннова-
ційного середовищ, обмінюються знаннями та ресурсами, 
розподіляють зобов’язання, ризики і вигоди у процесі 
створення інновацій, у яких зацікавлені споживачі.  

1.7 Керуючись всесвітньо відомими підходами до 
визначення терміну «стартап» (зокрема, S. Blank, Euro-
pean Startup Network, Startup Ranking), пропонуємо 
уточнити наведене на с. 4 формулювання стартапу:  

стартап — незалежний суб’єкт господарювання 
(фізична особа — підприємець або юридична особа 
будь-якої організаційно-правової форми та форми 
власності), який перебуває на стадії розвитку і будує 
свій бізнес з використанням інноваційних ідей та/або на 
основі сучасних проривних технологій, а також:   

1 Oslo Manual 2018: Guidelines for Collecting, Report-
ing and Using Data on Innovation: 4th Ed. The Measurement 
of Scientific, Technological and Innovation Activities / 
OECD, Paris; Eurostat, Luxembourg, 2018. 258 р. 

націлений на створення, удосконалення та розши-
рення інноваційної продукції з високим і швидким зрос-
танням;  

і далі за текстом законопроєкту.  

1.8 У наведеному на с. 4 визначенні спін-оф ком-
панії відображені не всі ключові риси таких компаній, 
тому пропонуємо його розширити та викласти у такій 
редакції:   

спін-оф компанія — юридична особа (дочірня ком-
панія), утворена шляхом виділення в окремий бізнес про-
дукту (послуги), який не є основним для материнської 
компанії, що здійснює інноваційну діяльність протя-
гом п’яти років з моменту його державної реєстрації 
як юридичної особи, засновником (співзасновником, 
учасником) якого є наукова установа/заклад вищої 
освіти, або який отримав ліцензію на використання 
технологій чи об’єктів права інтелектуальної влас- 
ності, розроблених такою науковою установою/закла-
дом вищої освіти.  

1.9 З урахуванням практики діяльності техноло- 
гічних платформ в ЄС і запропонованого Європей- 
ською Комісією трактування цього інструменту, про-
понуємо доповнити наведене на с. 4 проєкту Закону 
визначення:  

технологічна платформа – інструмент комунікації 
та узгодження інтересів усіх заінтересованих сторін, 
спрямований на активізацію спільних зусиль зі ство-
рення нових проривних технологій, інноваційної про-
дукції, залучення додаткових ресурсів для проведення 
наукових досліджень і розробок, сприяння передачі 
технології та інформації про такі технології через ін-
формаційні мережі з питань трансферу технологій та 
створення нових ринків високотехнологічної продукції.  

3. До Статті 5. Повноваження Кабінету Міністрів
України у сфері інноваційної діяльності 

У п. 1 Кабінет Міністрів України як вищий орган 
у системі органів виконавчої влади на с. 6 потрібно 
виключити п. 9), оскільки він дублює п. 2).  

4. Статті 3, 4, 5 потрібно узгодити: або мова йде
про інноваційну діяльність, або про науково-технічну 
та інноваційну діяльність. У проєкті Закону повнова-
ження Верховної Ради України та Президента України 
стосуються сфери інноваційної діяльності, а повнова-
ження Кабінету Міністрів України охоплюють на- 
уково-технічну та інноваційну діяльність (с. 5-6).  

5. До Статті 6. Повноваження центрального органу
виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує 
державну політику у сферах освіти і науки … 

Пропонується доповнити п. 6) і 7) та викласти їх 
у такій редакції:  

6) готує проєкт Державної стратегії розвитку
сфери інноваційної діяльності у тісній співпраці з ін-
шими органами державної влади та регіонального управ- 
ління, науково-освітньою експертною спільнотою, бізне-
сом і представниками громадськості;  
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7) розробляє План заходів з реалізації Державної
стратегії розвитку сфери інноваційної діяльності у тіс-
ній співпраці з іншими органами державної влади та ре-
гіонального управління, науково-освітньою експертною 
спільнотою, бізнесом і представниками громадськості.  

6. До Статті 7. Повноваження центрального органу
виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує 
державну політику у сфері інноваційної діяльності в  
реальному секторі економіки 

П. 5) п. 1 «забезпечує розвиток інноваційної сис-
теми» викладено некоректно. По-перше, проєкт За-
кону оперує поняттям національної інноваційної еко-
системи, а не «інноваційної системи». У Стратегії  
розвитку сфери інноваційної діяльності на період до 
2030 року мова також йде про національну іннова-
ційну екосистему, власне її розбудова і є метою Стра-
тегії. По-друге, не зрозумілим є посил щодо наділення 
Міністерства економіки України повноваженням за-
безпечення розвитку національної інноваційної еко-
системи, оскільки таке завдання є комплексним і за-
лежить від скоординованої, системної, планомірної 
роботи органів усіх гілок державної влади України. 
Тому цей пункт потрібно або виключити, або пере- 
формулювати.  

У цілому стаття 7 потребує удосконалення та 
більш розгорнутого викладення через надто поверх-
неві формулювання.  

7. До Статті 8. Повноваження центрального органу
виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує 
державну промислову політику …  

Не зрозуміло, чому у п. 6) виокремлено Організа-
цію Об’єднаних Націй з промислового розвитку 
(ЮНІДО). За такою логікою потрібно було включити 
до відповідних пунктів статей 6 і 7 повноваження 
МОН України щодо підтримки зв’язків з ЮНЕСКО, а 
Міністерства економіки України — з ЮНКТАД.  

8. До Статті 12. Повноваження Верховної Ради Ав-
тономної Республіки Крим, місцевих рад, Ради міністрів 
Автономної Республіки Крим, місцевих органів виконав-
чої влади у сфері інноваційної діяльності. 

Викласти п. 3) (с. 10) у такій редакції:  
залучають регіональні наукові установи та за-

клади вищої освіти, підприємства, установи і органі-
зації, розташовані на відповідній території, за їх зго-
дою, до розв’язання проблем інноваційного розвитку 
регіонів та формування стратегій смартспеціалізації. 

9. До Статті 13. Рада з розвитку інновацій:
У статтях 6-11 проєкту Закону зазначені повно-

важення центральних органів виконавчої влади, що 
забезпечують формування та реалізацію державної 
інноваційної політики у різних сферах. Водночас в  
жодній статті не вказано, яка інституція буде здійсню-
вати координацію діяльності різних відомств задля за-
безпечення гармонізації усіх політик. Така функція, на 
наш погляд, має бути покладена саме на Раду з роз- 
витку інновацій. Задля цього необхідно доповнити  
п. 1 статті 13 і викласти його у такій редакції: 

Рада з розвитку інновацій є постійно діючим кон-
сультативно-дорадчим органом Кабінету Міністрів 
України, що утворюється для дослідження проблем-

них питань, пов’язаних з реалізацією державної полі-
тики у сфері інноваційної діяльності, координації ро-
боти центральних органів виконавчої влади, забезпе-
чення ефективної взаємодії представників наукової 
громадськості, інноваційних спільнот, законодавчої та 
виконавчої влади, реального сектору економіки у  
формуванні та реалізації єдиної державної політики у 
сфері інноваційної діяльності. 

10. До Статті 14. Елементи інноваційної інфра-
структури та статті 17. Інноваційний парк 

До елементів інноваційної інфраструктури неко-
ректно відносити стартапи і спін-оф компанії, оскіль-
ки вони є «молодими» інноваційними компаніями і 
самі потребують інфраструктурної підтримки.  

Серед елементів інноваційної інфраструктури 
значиться «4) інноваційний парк», проте у статті 1 
відсутнє визначення цього терміну. Мова про іннова-
ційний парк йде у статті 17, але у ній наводиться 
лише мета створення цієї інноваційної структури.  

Перший абзац статті 17 на с. 13 потрібно ви-
ключити, оскільки він дублює п. 1 «Інноваційний парк 
створюється …».  

До інноваційної інфраструктури віднесено  
«10) центр Індустрії 4.0», але у проєкті Закону немає 
жодної згадки про цей центр, окрім як у статті 14. По-
трібно доповнити проєкт Закону окремою статтею про 
такі центри, надавши їх визначення у статті 1.    

Так само потребують визначення у статті 1  
11) центр експертизи та оцінки науково-технічних та
інноваційних проєктів і 12) венчурний фонд. До речі, 
у п. 16) мова йде по інститути спільного інвестування, 
що власне і передбачає венчурне інвестування.  

Потрібно уточнити, які саме установи відно-
сяться до фінансово-кредитних установ у сфері інно-
ваційної діяльності (п. 15).  

В умовах необхідності підвищення активності та 
присутності закладів вищої освіти та наукових установ 
України в європейських програмах, а також конкурс-
ній тематиці науково-дослідних робіт МОН України, 
НФД України, НАН України до переліку елементів 
інноваційної інфраструктури важливо віднести підроз-
діли з питань управління проєктами (проєктні офіси), 
утворені у закладах вищої освіти та наукових установах 
як структури, призначені для нагромадження інтелек-
туального капіталу, пов’язаного з управлінням проєк-
тами організацій/установ.  

Доцільно доповнити перелік елементів інновацій-
ної інфраструктури пунктом «інші суб’єкти інновацій-
ної інфраструктури», що узгоджуватиметься зі стат-
тею 20.  

11. До Статті 16. Завдання бізнес-акселераторів та
бізнес-інкубаторів 

У п. 4) використане поняття «мінімально життє-
здатний продукт» (MVP), яке має бути розкрито в 
статті 1. 

12. До Статті 18. Технологічна платформа
Викласти один із напрямів діяльності технологіч-

ної платформи (п. 3, с. 14), у такій редакції:  
участь у формуванні загальнодержавних та ре- 

гіональних пріоритетних напрямів наукової, науково-
технічної та інноваційної діяльності, а також розроб-
ленні стратегій смартспеціалізації. 
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Потребує уточнення організаційне та фінансове 
забезпечення створення і подальшого функціонування 
комунікаційного вебресурсу і проведення інформа-
ційно-комунікаційних заходів для реалізації цілей  
технологічної платформи (п. 4, с. 15). 

13. До Статті 24. Поняття та принципи здійснення
державної політики у сфері інноваційної діяльності 

Більшість із наведених у статті принципів носять 
загальний характер і опосередковано стосуються дер-
жавної політики у сфері інноваційної діяльності. Дер-
жавна інноваційна політика передусім має базуватися 
на принципах: 

наукової обґрунтованості — усі заходи у зазначеній 
сфері повинні здійснюватися на основі наукового аналізу 
стану, завдань і можливостей, врахування існуючих  
трендів, передового досвіду, рекомендацій визнаних між-
народних та українських експертів; 

стратегічного бачення і цілепокладання — мають 
бути визначені чіткі стратегічні орієнтири інноваційного 
розвитку України, виходячи із завдання подолання тех-
нологічної відсталості, на їх основі мають формуватися 
всі завдання і заходи з підтримки та розвитку інновацій-
ної діяльності; 

орієнтованості на сталий розвиток — усі заходи із 
забезпечення інноваційного розвитку країни мають від-
повідати принципам економічної ефективності, соціаль-
ної орієнтованості, екологічності та національної без-
пеки; 

державно-приватного партнерства — забезпечення 
активної співпраці державних установ та бізнесу із залу-
ченням наукових, освітніх і громадських організацій у ви-
рішенні всіх питань і проблем інноваційного розвитку. 

Цими принципами пропонуємо доповнити пере-
лік, наведений у п. 2.  

Принцип «взаємодовіри» (с. 19) доцільно викла-
сти у такій редакції:  

взаємодовіри – безумовному виконанні взятих на 
себе зобов’язань державою та суб’єктами інноваційної 
діяльності;  

14. До Статті 25. Мета і завдання державної полі-
тики у сфері інноваційної діяльності 

14.1 На нашу думку, мета сформульована при- 
землено, без визначення  ключових завдань інновацій-
ного розвитку України — підвищення технологічного 
рівня економіки, її ефективності та конкурентоспро-
можності, що і є основою більш повного та якісного 
задоволення економічних і соціальних потреб суспіль-
ства. 

Пропонуємо таке визначення мети (п. 1, с. 20): 
Метою державної політики у сфері інноваційної  

діяльності є підвищення технологічного рівня економіки, 
її ефективності і конкурентоспроможності для забезпе-
чення високої якості життя населення шляхом створення 
сприятливих умов для активної інноваційної діяльності в 
Україні, розвитку та ефективного використання націо- 
нального інноваційного потенціалу. 

14.2 Перелік завдань є не повним, деякі з них  
дублюються. Тому пропонуємо такі доповнення і ре-
дагування:  

 Завдання 1), 8), 12) мають спільну направле-
ність, їх доцільно об’єднати і викласти у такій редакції: 

формування системи заходів щодо стимулювання 
активної та результативної інноваційної діяльності; 

 Оскільки у проєкті Закону залишився поза ува-
гою такий важливий вид інноваційної діяльності, як 
винахідництво пропонуємо завдання під п. 4) ви- 
класти у такій редакції: 

сприяння розвитку системи освіти, спрямованої на 
підготовку інноваторів, зокрема винахідників. 

 Пропонуємо доповнити перелік завдань такими
пунктами:  

забезпечення системи заходів для акумулювання та 
збільшення фінансових ресурсів, спрямованих на ДіР та 
інновації, зокрема шляхом створення сприятливих умов 
для залучення національних інвестицій та іноземного ка-
піталу;  

впровадження пріоритетних заходів для активізації 
інноваційної діяльності на державному, регіональному та 
місцевому рівнях — національній системі ДіР та приват-
них підприємствах;  

забезпечення використання широкого арсеналу ін-
струментів активізації інноваційної діяльності — прямих 
і непрямих методів регулювання — у тому числі пов’яза-
них з податковим стимулюванням;  

сприяння розробці дієвої системи страхування ри-
зиків інноваційної діяльності; 

передбачення заходів щодо запобігання негативним 
наслідкам від інноваційної діяльності на зайнятість та 
стан навколишнього середовища.  

15. До Статті 27. Стратегія розвитку сфери іннова-
ційної діяльності 

У п. 1 зазначається, що Стратегія «розробляється 
на період до п’яти років», що не узгоджується із го- 
ризонтом планування схваленої Кабінетом Міністрів 
України у 2019 р. Стратегії розвитку сфери інновацій-
ної діяльності на період до 2030 року. Тому доцільно у 
п. 1 замість п’яти вказати десять років.  

Статтю 27 потрібно доповнити пунктами, які ви-
значатимуть конкретні механізми фінансування Стра-
тегії, а також державні органи та особи, відповідальні 
за її реалізацію.  

16. До Статті 28. Мета, завдання, засади та прин-
ципи державної підтримки інноваційної діяльності 

16.1 Вважаємо, що національна інноваційна еко-
система в Україні є, інша справа в тому, що вона пра-
цює неефективно, є розбалансованою зі слабкими 
зв’язками між її складовими та несприятливим сере-
довищем, а тому потребує свого удосконалення та  
розвитку. З цих позицій пропонуємо викласти перше 
завдання п. 2 у такій редакції:  

забезпечення розбудови дієвої національної іннова-
ційної екосистеми та її інтеграції у світовий науково-
інноваційний та європейський дослідницький та іннова-
ційний простори.  

Таке формулювання узгоджуватиметься з метою 
Стратегії розвитку сфери інноваційної діяльності  
на період до 2030 року, а також відповідатиме євро- 
інтеграційним прагненням України.  

16.2 З огляду на те, що інноваційна діяльність не 
обмежується лише виробництвом інноваційної про- 
дукції, пропонуємо друге і четверте завдання п. 2 ви-
класти у такій редакції:  

сприяння суб’єктам інноваційної діяльності у 
введенні у господарський обіг інновацій;  
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створення сприятливих умов для підвищення 
продуктивності та конкурентоспроможності суб’єк- 
тів інноваційної діяльності, у тому числі за рахунок 
здійснення та впровадження інновацій.  

16.3 Зважаючи на те, що в Україні діє Закон Ук-
раїни «Про державно-приватне партнерство», а не про 
«Публічно-приватне партнерство», шосте завдання  
п. 2 доцільно викласти у такій редакції:  

сприяння розвитку державно-приватного парт-
нерства; (замість публічно-приватного партнерства).  

16.4 У контексті сьомого завдання «підтримка 
малого та середнього підприємництва у науково-ви- 
робничій сфері, стартап та спін-оф компаній» потре-
бує конкретизації у статті 1, що мається на увазі під 
науково-виробничою сферою.  

17. До Статті 29. Методи державної підтримки
інноваційної діяльності 

Ця стаття викладена надто узагальнено з простим 
переліченням відомих методів прямого та непрямого 
стимулювання інноваційної діяльності. Натомість,  

вважаємо, що у ній потрібно прописати конкретні 
економіко-правові заходи державного стимулювання 
інноваційної діяльності на кшталт надання державної 
підтримки суб’єктам інноваційної діяльності (на пе-
ріод не менше п’яти років), які реалізовуватимуть ін-
новаційні проєкти у вигляді звільнення від оподатку-
вання податком на прибуток підприємств і податком 
на додану вартість.  

Критично важливо узгодити прописані стимулю-
ючі економіко-правові заходи з Міністерством фінан-
сів України через невдалий досвід минулих років. Так, 
у Законі України «Про інноваційну діяльність» редак-
ції 2002 р. статтями 21 і 22 передбачалося державне 
податкове та митне стимулювання інновацій. Проте, 
декілька років з дати прийняття закону вони відтермі-
новувалися, а у 2005 р. (за вимогою Міністерства фі-
нансів України) взагалі були виключені з Закону на 
підставі начебто неефективності застосування подат-
кових і митних пільг для стимулювання інновацій, 
хоча на практиці жодного разу вони так і не були за-
стосовані. У цьому проєкті Закону дуже важливо не 
повторювати раніше зроблених помилок.  

Стаття надійшла до редакції 19.11.2021 
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НАШІ ЮВІЛЯРИ 

ДО 90-РІЧЧЯ АКАДЕМІКА-ЗАСНОВНИКА  
АКАДЕМІЇ ЕКОНОМІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ, ПРОФЕСОРА  

ОЛІВЕРА ОЛЕКСІЙОВИЧА ОРЛОВА 

Орлов Олівер Олексійович, народився 1931 р., 
доктор економічних наук, професор, академік Акаде-
мії економічних наук України, академік Академії ін-
женерних наук України, академік Міжнародної акаде-
мії інформації. 

У 1965 р. він захистив кандидатську дисертацію 
за темою «Планування і використання виробничої по-
тужності у машинобудуванні», а у 1980 р. докторську 
дисертацію «Ефективність і проблеми вдосконалення 
планування промислового виробництва». Формування 
О. Орлова як вченого, а надалі і формування його на-
укової школи пов’язані з його роботою у Донецькому 
відділенні економіко-промислових досліджень АН 
УРСР, зараз Інститут економіки промисловості НАН 
України. У 1966-1969 рр. молодий вчений виконував 
госпдоговірні роботи з гігантом вітчизняного машино-
будування Новокраматорським машинобудівним заво-
дом. Його розробки щодо визначення ефективності 
продукції, що випускалась підприємством, створили 
основу докторської дисертації. З 1969 р. О. Орлов пра-
цює у Донецькому державному університеті старшим 
викладачем, доцентом, а з 1974 р. завідувачем ка- 
федри. Він був відповідальним виконавцем, а потім 
керівником великої теми «Розробка і впровадження 
АСУ на підприємствах Союзгазмашапарат» з кількістю 
виконавців 118 чол. В автоматизованій системі управ-
ління техніко-економічне планування здійснюва- 
лось за розробками О. Орлова. Також під його керів-
ництвом виконувались значні госпдоговірні роботи з 

підприємствами «Ждановтяжмаш», Київським заво-
дом «Маяк». 

У 1983 р. О. О. Орлов був запрошений на роботу 
завідувача кафедри Хмельницького інституту побуто-
вого обслуговування (зараз Хмельницький національ-
ний університет). При кафедрі «Економіка підпри-
ємств» О. О. Орлов відкрив дві спеціальності «ме- 
неджмент» і «маркетинг», які згодом стали самостій-
ними кафедрами. 

В наступні роки проф. О. Орлов працює над 
створення комплексної системи управління витра-
тами, прибутком та цінами. Ринкова економіка, як ві-
домо, має високий рівень невизначеності. На україн-
ському ринку ця ситуація поглиблюється безпе- 
рервними, досить часто, непередбачуваними змінами 
в економічній, політичній і соціальній сферах. За цих 
умов, за думкою проф. О. О. Орлова, методи плану-
вання повинні постійно вдосконалюватись у відповід-
ності зі змінами ринкового середовища, вони повинні 
забезпечувати безперервний процес пристосування і 
швидкої реакції на зміни ринкової кон’юнктури, тобто 
мова повинна йти про гнучке планування та його ін-
струментарій. 

У центрі уваги постала проблема розподілу по- 
стійних витрат, яка була своєрідним «каменем споти-
кання» у процесі управління витратами, прибутком та 
цінами. Це підтверджувалось і публікаціями зарубіж-
них вчених, які зазначали, що традиційні методи роз-
поділу постійних витрат суттєво викривлюють собі- 
вартість продукції та її рентабельність. 

У 2001 р. в журналі «Економіст» О. Орлов і  
Є. Рясних вперше запропонували Метод розподілу по-
стійних витрат пропорційно до маржинального при- 
бутку. Подальший досвід співробітництва з машино-
будівними підприємствами спонукав О. Орлова поди-
витись на цю проблему з іншого боку і підійти до ідеї 
широкого використання маржинального підходу для 
проведення цілої низки економічних розрахунків, а не 
зводити його тільки до визначення собівартості певних 
видів продукції. 

Практично було сформовано концепцію маржи-
нального доходу. Суть її полягає в тому, що тільки 
прямі (змінні) витрати безпосередньо пов’язані з ви-
готовленням продукції, а постійні витрати — це умови 
ведення бізнесу, а функціональне призначення мар-
жинального прибутку не розподіл постійних витрат, а 
покриття їх і формування на цій основі прибутку як в 
цілому по підприємству, так і за окремими видами 
продукції. 

В останні десятиріччя та й досі не сповільнюється 
дискусія щодо проблем ціноутворення на нову про- 
дукцію. Сучасні автори чітко розділилися на два та-
бори — одні вважають, що ціна повинна формуватися 
на основі повних витрат, інші, що в основі ціни по-
винна лежати «цінність», частина якої повинна зали-
шатися у виробника продукції. Таким чином, дискусія 
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між прибічниками класичної політекономії і маржи-
налістами перейшла вже у практичну площину. 

На практиці витратне ціноутворення переважає 
навіть у великих західних компаніях, не кажучи вже 
про підприємства України. Прибічники активного ці-
ноутворення вважають, що якщо при встановленні 
ціни виходять з повних витрат, як це має місце на 
практиці, то ціна визначається постійними витратами, 
а це логічно невірно. Але вони не надають у формалі-
зованому вигляді ціну, у формуванні якої не прийма-
ють участі постійні витрати. 

У результаті емпіричних досліджень на прикладі 
машинобудівних підприємств проф. О. Орлову вда-
лося вивести формулу початкової ціни, в якій не 
приймають участі постійні витрати:   

Цп = Взм / (1 — Кмп), 

де Взм — змінні витрати на нову продукцію; 
Кмп — коефіцієнт маржинального прибутку, що 

приймається до розрахунку ціни. 
У цій формулі при розрахунку ціни не приймають 

участі ні постійні витрати, ні собівартість продукції, 
але за допомогою маржинального прибутку до неї за-
кладається певний рівень маржинального прибутку 
для покриття постійних витрат і формування заданого 
рівня рентабельності. 

Проф. О. Орловим опубліковано більше деся- 
ти навчальних посібників і монографій. Особливо  
слід зазначити, що у 2002 р. в Києві у видавництві  
«Скарби» вийшов перший в Україні підручник «Пла-
нування діяльності промислових підприємств», який 
використовується у багатьох вузах України і був пере-
виданий у 2006 р. У цьому підручнику знайшли відо-
браження нові інструменти планування промислового 
виробництва. Розроблена  і перевірена практичним 
досвідом концепція маржинального доходу знайшла 
відображення у методичних рекомендаціях, на які 
отримано 5 охоронних свідоцтв. 

Олівер Олексійович Орлов є науковим керівником 
та засновником наукової школи «ІННОВАЦІЇ У  

ПЛАНУВАННІ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНО-
СТІ НА ОСНОВІ КОНЦЕПЦІЇ МАРЖИНАЛЬНОГО 
ДОХОДУ».  

Основні досягнення наукової школи. У 1987 р. під 
керівництвом О. О. Орлова була створена лабораторія 
при Мінпобуті України з обсягом фінансування  
500 тис. крб терміном на 5 років. Під керівництвом 
О. О. Орлова було виконано 5 держбюджетних нау-
ково-дослідних робіт у тому числі одна спільна з вче-
ними Словаччини, чотири госпдоговірних роботи з 
підприємствами м. Хмельницького і області. Опублі-
ковано 8 монографій, в т.ч. у ФРН, три розділи у за-
рубіжних монографіях, 350 статей, у т.ч. 4 у Scopus, 
зареєстровано 5 авторських свідоцтв. За його керів- 
ництва захищено 38 кандидатських і чотири докторсь-
ких дисертації. Частина захищених науковців працю-
ють на 5 кафедрах Хмельницького національного уні-
верситету, інші працюють в Києві, Тернополі, Крама-
торську, Вінниці, Мукачево та інших містах. 

У 2000 р. в Києві був виданий перший в Україні 
підручник «Планування діяльності промислових під- 
приємств», який був перевиданий у 2006 р. 

З 2000 р. під керівництвом проф. О. О. Орлова 
щорічно відбувається науково-практична міжнародна 
конференція «Проблеми планування в ринкових умо-
вах», яка перетворилася у школу підготовки наукових 
кадрів. 25 учасників конференції захистили докторські 
дисертації, 5 з них працюють в Хмельницькому на- 
ціональному університеті. 

Наукова школа повинна мати своєрідну візитку. 
Такою візиткою проф. О. Орлова є проведення міжна-
родних науково-практичних конференцій «Проблеми 
планування промислових підприємств за умов ринко-
вих відносин», які стали своєрідною школою для на- 
укових кадрів. Постійні учасники конференції захис-
тили 27 докторських дисертацій, 6 з яких працюють у 
Хмельницькому національному університеті. Юві-
лейна 20-та конференція відбудеться у жовтні 2021 р.  

Щиро вітаємо ювіляра, бажаємо йому здоров’я, 
творчої наснаги, втілення мрій та бажань! 

Президія Академії економічних наук України, 

Вчена рада Інституту економіки 
промисловості НАН України, 

Редколегія журналу 
«Вісник економічної науки України» 
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Амоша О. І., Залознова Ю. С., Брюховецька Н. Ю., 
Булєєв І. П. Інтелектуалізація підприємств реального 
сектору як перспективний напрям розвитку сучасної 
економіки (висновки та рекомендації за результатами 
проведення науково-практичної онлайн-конференції). — 
С. 218. 

Відповідно до Постанови Президії НАН України 
«Про заходи НАН України з відзначення 30-ї річниці 
Незалежності України» від 03.03.2021 р. № 82 Інститу-
том економіки промисловості НАН України 4 жовтня 
2021 р. проведено науково-практичну онлайн-конфе-
ренцію з Проблем та перспектив розвитку сучасної еко-
номіки. За результатами обговорення проблем реаль-
ного сектору економіки інтелектуалізацію підприємств 
визначено як перспективний напрям сучасності. 

У доповідях учасників розкрито об’єктивний 
зв’язок суспільного поділу праці та процесів інтелек-
туалізації як поділ і спеціалізацію знань, що має пев-
ний порядок тактів поділу праці. Будь-які системи по-
ділу праці мають «горизонтальний» вимір — задаються 
процесом перетворення матеріалу у кінцевий про-
дукт — і «вертикальний» — визначаються процесами 
використання знарядь праці, накопичення, система-
тизації, освоєння і використання знань. Поділ та  
трансформація відносин праці обумовлює промислові 
революції, стимулює технічний та інтелектуальний 
прогрес, формує довгі хвилі та цикли розвитку мате- 
ріального і духовного світу. Інтелектуалізація вироб-
ництва розширює простір для адаптивного поділу 
праці, її вертикальна складова створює умови для пе-
реходу до нового такту інтелектуалізації.  

Обґрунтовано, що в державній економічній полі-
тиці і методології досліджень стоїть завдання від- 
родження економіки та промисловості у напрямі Ін-
дустрії 4.0 на основі інтелектуалізації підприємств. 
Ключовими учасниками відновлення промисловості 
визнано: державу, бізнес, наукові (передусім НАН Ук-
раїни) організації, інші зацікавлені учасники. Розви-
ток промислових підприємств у напрямі Індустрії 4.0 
не означає моментальну відмову від традиційних ви-
робництв ІІІ-IV технологічних укладів. Окремі галузі 
та підприємства мають потенціал більш швидкого ви-
ходу на нові стандарти та долучення до світових лан-
цюгів створення вартості. Виявлено актуальні дер- 
жавні механізми поглиблення інтелектуалізації: ім- 
портозаміщення; стимулювання експорту; державно-
приватне партнерство; розвиток людського капіталу. 
Національні підприємства повинні мати пріоритет пе-
ред зарубіжними при належній якості продукції. Екс-
порт у промисловості доцільно посилювати після на-
сичення внутрішнього ринку. Показано, що інтелек-
туалізація потребує від підприємств: впровадження 
цифрових інструментів управління виробництвом; на-
ціленості менеджменту на поглиблення інтелектуалі-
зації, перманентної трансформації у напрямі сучасних 
технологічних реалій; формування цифрової культури 
та цінностей інтелектуалізації, розвитку цифрових на-
вичок персоналу. 

Ключові слова: інтелектуалізація підприємств,  
сучасна економіка, розвиток персоналу, державні ме-
ханізми, науково-практична онлайн-конференція. 

Амоша О. О., Кочешкова І. М. Ландшафтний парк 
як спосіб ревіталізації відвалів доменних шлаків. — С. 71. 

Шлакові відвали негативно впливають на стан 
довкілля, погіршуючи його, в той же час у світі є при-
клади ревіталізації промислових територій, в тому чи-
слі відвалів. 

Багато років тому в Азовському морі в акваторії 
Маріуполя з’явилася гора шлаку. Вона створена  
штучно із залишків металургійного виробництва.  

Переробка шлаку — процес тривалий. І вона може 
вирішити проблему в одному єдиному випадку: якщо 
шлаки, що знову утворюються, переробляються на 
100%. Але це стосується лише нових відходів. Зі ста-
рими — складніше. Наприклад, у випадку з Маріуполь-
ською горою шлак там уже настільки злежався, що  
повністю забрати його з узбережжя буде практично не-
можливо. 

Ландшафтна рекультивація постіндустріальних 
об’єктів — новий напрямок для всього світу. В статті 
розглянуто можливості озеленення шлакових відвалів. 

Враховуючи стан шлакової гори та можливості 
озеленення відвалів є можливим і доцільним ство-
рення ландшафтного парку на її місті. Щоб ландшафт-
ний парк відповідав сучасним екологічним нормам 
треба повністю забезпечити його енергією з відновлю-
вальних джерел.  

У той же час потрібно аби всі зрозуміли, що та-
кий проєкт, як створення ландшафтного парку, стосу-
ється кожного з мешканців міста. Оскільки у ство-
ренні ландшафтного парку зацікавлені всі, то най-
більш прийнятним буде акціонерний краудінвестинго-
вий проєкт.  

Отже, можливою та найбільш доцільною для ви-
рішення проблеми шлакових відвалів є ревіталізація, 
тобто створення ландшафтного парку із використан-
ням відновлювальних джерел енергії на засадах крау-
дінвестингу. 

Ключові слова: доменні шлаки, відвали, ревіталі-
зація, озеленення, ландшафтний парк, краудінвестинг. 

Андрушків Б. М., Гагалюк О. І., Кирич Н. Б., По-
гайдак О. Б., Череп А. В., Шерстюк Р. П. Шляхи та 
інструментарій підвищення ефективності використання 
природних ресурсів в Україні (управлінські механізми і за-
соби переробки сірководневої суміші на водень у Чорному 
морі). — С. 27. 

Стаття присвячена можливостям використання 
сірководневої суміші, що міститься у глибинах Чор-
ного моря, як сировини для переробки у водень та 
отримання сірки, як побічного продукту переробки. 
Розглянуто перспективи та проблеми використання 
енергетичних ресурсів в умовах енергетичної кризи в 
Україні. 

Унаслідок проведених геолого-розвідувальних 
робіт та аналітичних досліджень встановлено запаси 
сірководневої суміші, запропоновано механізми та за-
соби її переробки у водень. Зокрема розглянуто до- 
цільність застосування абсорбційно-електрохімічного 
методу очищення водню від сірки, яку знову ж таки 
можна використовувати як побічний продукт для по- 
треб національної економіки. Виявлено, що в процесі 
довготривалої експлуатації, внаслідок часткового руй-
нування елементів електрохімічного реактору, ефек- 
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тивність існуючих установок очищення знижується 
порівняно з допустимими показниками. Встановлено, 
що санітарно-захисні заходи для переробки сировини 
не відповідають Державним санітарним правилам охо-
рони атмосферного повітря населених місць. З еколо-
гічних позицій запропоновано використати еконо-
міко-математичне моделювання процесів масообміну 
в газорідинній системі з урахуванням гідродинамічних 
процесів в абсорбційно- електрохімічних установках 
очищення повітря від сірководню і т.д.  

Визначено шляхи активізації процесу наукових 
розробок з цієї та суміжної проблематики, її еконо- 
мічну ефективність. Вивчено економічні, екологічні та 
безпекові чинники впливу на активізацію процесів пе-
реробки сірководневої суміші. Описано механізми і 
засоби підвищення ефективності використання сірко-
водневої суміші з Чорного моря. Запропоновано 
шляхи організації її переробки на водень. Запропоно-
вано здійснити заходи з розробки відповідних на- 
уково-технічних програм і створення сприятливого ін-
вестиційного клімату щодо залучення інвестицій для 
їх реалізації. 

Ключові слова: водень, сірка, сірководень, пере-
робка сірководневої суміші, екологічна безпека, аб- 
сорбція, процес масообміну, електрохімічний реактор, 
механізми, засоби. 

Антонюк В. П. Людський капітал України в кон-
тексті міжнародних порівнянь: проблеми і завдання його 
розвитку для забезпечення технологічних змін. — С. 135. 

У статті обґрунтовано актуальність завдання  
формування людського капіталу України для забезпе-
чення технологічної трансформації економіки. Зроб-
лено огляд міжнародних оцінок людського капіталу, 
які здійснюються Всесвітнім економічним форумом та 
Світовим банком (СБ). Висвітлено методику і резуль-
тати оцінки людського капіталу країн світу Групою 
Світового банку у 2018 та 2020 рр. Зроблено порів- 
няльний аналіз позицій України та окремих європей-
ських країн у міжнародному рейтингу, що дало мож-
ливість виявити сфери відставання. Зроблено висно-
вок, що найбільші проблеми спостерігаються у сферах 
здоров’я й освіти. Низька якість освіти призводить до 
втрати частини років навчання та не забезпечує мож-
ливостей формування сучасних продуктивних здіб- 
ностей, які необхідні в епоху четвертої промислової 
революції. Висока смертність у працездатному віці, 
особливо чоловіків, призводить до прямої втрати  
сформованого людського капіталу. Саме тому Індекс 
людського капіталу України, за оцінкою СБ, складає 
84% від його значення у Польщі. Тому в Україні важ-
ливо розробити й реалізувати стратегію формування, 
розвитку та збереження людського капіталу. 

Ключові слова: людський капітал, оцінка люд- 
ського капіталу, індекс людського капіталу, Світовий 
банк, якість освіти, зовнішнє незалежне оцінювання, 
здоров’я населення. 

Бойченко М. В. Зелена логістика вантажопереве-
зень: проблеми, шляхи вирішення. — С. 152. 

Транспортна галузь є одним з основних джерел 
негативного впливу на довкілля.  

Головними проблемами, що стримують розвиток 
зеленої логістики в Україні, є: підпорядкованість еко- 
логічних пріоритетів економічній доцільності; не- 
ефективна система державного управління у сфері 
охорони довкілля; незадовільний рівень дотримання 

природоохоронного законодавства та екологічних 
прав і обов’язків громадян; незадовільний контроль за 
дотриманням природоохоронного законодавства та 
незабезпечення невідворотності відповідальності за 
його порушення; відсутність чіткого алгоритму щодо 
впровадження зеленої логістики у компанії; відсут-
ність мотивації щодо впровадження зеленої логістики; 
відсутність прямих причинно-наслідкових зв’язків між 
ланцюгами постачання та екологією тощо.  

В Україні механізмами, які дозволять вирішити 
завдання розвитку економічного регулювання і рин-
кових інструментів охорони довкілля від негативного 
впливу від пересувних джерел забруднення, можуть 
бути: встановлення плати за негативний вплив на до-
вкілля з урахуванням витрат, пов’язаних із здійснен-
ням природоохоронних заходів; заміна практики стя-
гування плати за понадлімітне забруднення довкілля 
на практику відшкодування шкоди, заподіяної до-
вкіллю; стимулювання підприємств, які здійснюють 
програми екологічної модернізації транспортних засо-
бів; забезпечення переваги на перевезення (при інших 
рівних умовах) підприємствам, які дотримуються еко-
логічних вимог; поетапне впровадження системи де-
кларування дотримання екологічних вимог та прове-
дення екологічного аудиту; підвищення екологічної  
і соціальної відповідальності бізнесу. 

Ключові слова: вантажоперевезення, забруд-
нення, зелена логістика, проблеми, охорона довкілля, 
механізм. 

Булєєв І. П., Зюзь Д. В. Сучасний стан та пер- 
спективи розвитку державних підприємств геологороз-
відувальної галузі. — С. 50. 

Проаналізовано сучасний стан функціонування 
державних підприємств геологорозвідувальної галузі в 
контексті їх здатності до виконання нових пошуково-
розвідувальних робіт та переоцінки наявних перспек-
тивних об’єктів, зокрема, встановлено, що: деякі під- 
приємства мають заборгованість із заробітної плати, а 
також значний податковий борг; переобтяжені замор-
тизованим і морально застарілим майном; обсяги від-
рахувань частини чистого прибутку до державного  
бюджету не дозволяють вчасно оновлювати основні 
засоби виробництва, а також не сприяють підприєм-
ницькій ініціативі. Проаналізовано нормативно-пра-
вові документи в частині державного фінансування на 
розвиток мінерально-сировинної бази. З урахуванням 
тенденцій та сучасного стану підприємств надано про-
гноз щодо їх функціонування у найближчій перспек-
тиві. Зазначено, що структурно-галузева та державна 
політика в цілому є несистемною, нелогічною, по- 
збавленою стратегічного планування. Надано пропо-
зиції, які мають посприяти розвитку державних під- 
приємств геологорозвідувальної галузі. 

Ключові слова: державні підприємства; геолого-
розвідувальна галузь; мінерально-сировинна база; гео-
логорозвідувальні роботи; державна політика; страте-
гічне планування; вседержавний план.  

Двігун А. О. Вплив реформи місцевого самовряду-
вання та територіальної організації влади на регіональ-
ний розвиток. — С. 58. 

У статті досліджено питання реформи адміністра-
тивно-територіального устрою в Україні, як чинника 
зміцнення територіального розвитку, станом переходу 
до другого етапу реформи. Дана оцінка стану ресурсо-
спроможності громад на цьому етапі, охарактеризовані 
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проблеми, що стримують процеси формування спро-
можних громад та негативні наслідки для формування 
фінансово-економічного потенціалу громад та регіо-
нів. Сформульовано висновки. 

Ключові слова: децентралізація, реформа адміні-
стративно-територіального устрою, спроможність гро-
мад, місцеві стратегії, регіональні диспропорції. 

Єрфорт І. Ю. Методичні основи оцінки цінових про-
цесів підприємства. — С. 156. 

Вирішено завдання визначення наскільки рівень 
діючих цін і їх динаміка (стабільність, мінливість) за-
довольняють вимозі нарощування майбутніх грошових 
потоків підприємства як основи його вартості; як за 
рахунок цінового маневрування створити додаткові 
грошові потоки, збільшуючи тим самим вартість.  

Запропонована наукова розробка проблеми ціно-
утворення на промисловому підприємстві має на- 
ступні теоретико-методологічні відмінності і переваги 
в порівнянні з існуючими роботами. 

Управління ціновими процесами орієнтоване на 
цілі й ідеологію стратегічного управління підприєм- 
ством, на забезпечення узгодженості поточних рішень 
з довгостроковими цілями; ціни перетворюються в ін-
струмент стратегічного управління підприємством, що 
найбільш важливо для підприємств, які реалізують 
стратегію розвитку.  

Ціновий механізм стає орієнтованим на вартісні 
показники інтегральної властивості як основу прий-
няття цінових рішень. Таким чином, менеджмент під-
приємства отримує можливість приймати в сфері ре-
гулювання цін рішення, що мають кращий потенціал 
збільшення вартості. 

Стратегія цінової гнучкості, що реалізується через 
регулювання поточних цінових коливань у діапазоні, 
що задовольняє вимогу не зниження рентабельності 
інвестованого капіталу, забезпечує досягнення ефек-
тивного управлінського компромісу між рішеннями 
про поточні та майбутні грошові потоки, збалансу-
вання маркетингових рішень з фінансовими наслід-
ками. 

Ключові слова: цінові процеси, коефіцієнт зміни 
цін, період стійкості цін, калькуляційний аспект мар-
жинальної теорії ціноутворення, ефективні межі ціно-
вих змін, показник гнучкості цінового механізму під-
приємства.  

Задорожний Г. В. Глобальна освіта і національна 
господарська еліта: методологічні засади осмислення 
проблеми. — С. 223. 

У руслі виживання людства розглядаються про-
блеми формування господарської еліти як головного 
суб’єкта відродження України. Електронна школа 
представлена як протилюдяний проєкт глобалізації, 
спрямований проти формування господарської еліти. 
Глобальна освіта майбутнього — головний тренд по- 
збавлення особистості людини через повне ігнору-
вання духовності та моральності. Господарська еліта — 
це фундаментальний суб’єкт відродження національ-
ної системи господарювання. Потрібна кардинальна 
зміна світогляду в форматі людяності для формування 
національної господарської еліти. Розкрито роль  
шкільної та вищої освіти у процесі протидії розлюд-
ненню і творенню людяного майбутнього. 

Ключові слова: духовність, інтелект, господар-
ська еліта, глобальна освіта, особистість, духовно-ноо- 
сферо-сталий господарський розвиток, ідентичність, 
цінності. 

Залознова Ю. С., Солдак М. О. Міжнародний ви-
сокотехнологічний кластер як складова сучасної концеп-
ції європейської інтеграції до науково-освітнього та 
інноваційного простору. — С. 113. 

Україні для стабільного, всеохоплюючого та ста-
лого економічного зростання необхідна сучасна про-
мисловість, заснована на розробленні та впровадженні 
інноваційних технологій Індустрії 4.0. Значний інно-
ваційний потенціал мають високотехнологічні вироб-
ництва та послуги. Для їх розвитку Україна має ви- 
гідно використати можливості інтеграції до Європей-
ського дослідницького простору як інструменту адап-
тації стандартів і норм Європейського Союзу у сфері 
освіти, науки та інновацій. 

Мета статті полягає в обґрунтуванні науково- 
методичних положень щодо формування відповідної 
ніші українсько-польського науково-освітнього та 
інноваційного простору у вигляді пілотного проєкту 
створення міжнародного високотехнологічного клас-
тера Індустрії 4.0 за участю промислових підприємств 
та установ освіти і науки.  

На прикладі Придніпровського економічного 
району обґрунтовано науково-методичні положення 
проведення експерименту з формування відповідної 
ніші українсько-польського науково-освітнього та 
інноваційного простору у вигляді пілотного проєкту 
створення міжнародного високотехнологічного клас-
тера. Відзначено, що його ключовим актором може 
виступати науковий центр — установа, зорієнтована на 
виконання конкретних функцій з метою науково-
інноваційного забезпечення модернізації промисло- 
вості безвідносно до адміністративно-територіальних 
меж. Ефективне функціонування технологічних парків 
є необхідним для об’єднання в єдине ціле освіти, на-
уки та виробництва. Створення представництва голо-
вної науково-освітньої установи-стейкхолдера поль- 
ської сторони на території технопарку в Україні та 
представництва українського наукового центру на те-
риторії польського технопарку має забезпечити обом 
сторонам PR-підтримку на території країн-учасниць, 
доступ до маркетингових досліджень ринку, експерт-
них консультацій, спілкування з інвесторами, програ-
містами.  

Ключові слова: високотехнологічний кластер, на-
уково-освітній та інноваційний простір, промисло-
вість, технологічний парк.  

Костенюк Ю. Б., Ткаченко М. О. Реалізація стра-
тегічних імперативів у розвитку торговельного підпри-
ємства. — С. 161. 

Методологія дослідження. Методами дослідження 
в даній роботі є: аналіз та синтез для виявлення клю-
чових зовнішніх і внутрішніх факторів, що впливають 
на діяльність підприємства; метод наукового узагаль-
нення; статистичні методи узагальнення інформації 
при дослідженні соціально-економічних явищ. 

Результати. Проведено аналіз зовнішнього та 
внутрішнього середовища ТОВ «Бюро Вин» та на ос-
нові цього визначено стратегічні імперативи підпри-
ємства. Під час аналізу було виявлено основних кон-
курентів компанії в профільній ніші, визначено пи-
тому вагу споживання вина в групі алкогольних напоїв 
в Україні, а також сформовано та визначено внутрішні 
фактори впливу на діяльність підприємства. Визна-
чено ринкову частку ТОВ «Бюро Вин» та можливості 
удосконалення внутрішнього потенціалу компанії. 
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Новизна. Новизною роботи є підхід до оцінки 
стратегічного положення підприємства та розробки на 
основі цього стратегічних імперативів, що полягає у 
всебічному розгляді екзогенних та ендогенних факто-
рів. 

Практична значущість. Практичну значущість ро-
боти становить розробка стратегічних імперативів під-
приємства на основі аналізу впливу соціально-еконо-
мічних явищ макромасштабу, розрахунку ринкової 
долі компанії та фінансової стабільності. 

Ключові слова: зовнішнє середовище, внутрішнє 
середовище, конкурентоспроможність, стратегія роз-
витку, товарооборот вина, інфляція, стратегічні імпе-
ративи. 

Латишева О. В., Іпатова Н. О., Іпатов В. В. Ін- 
тернет-маркетинг як засіб підвищення ефективності 
діяльності та конкурентоспроможності компаній ту- 
ристичної галузі. — С. 178. 

У даній статті розглядається сутність та можли- 
вості використання Інтернет-маркетингових заходів 
для компаній туристичної галузі, підкреслюється їх 
позитивне значення, для чого наводяться статистичні 
дані обсягу ринку реклами та Інтернет-реклами, а та-
кож дані економічного ефекту від застосування в умо-
вах конкретного вітчизняного туристичного агентства 
запропонованих Інтернет-маркетингових заходів, та-
ких як: контекстна та банерна реклама, пошукова оп-
тимізація, SMM-просування.  

Встановлено, що на даний час Інтернет став не-
від'ємною частиною нашого життя, при цьому Інтер-
нет-технології змінили не тільки повсякденне життя 
суспільства, але й поставили під питання існування як 
великих підприємств, так і суб'єктів малого, серед-
нього підприємництва. 

Обґрунтовано, що практично у всіх галузях ста-
лися кардинальні зрушення, спричинені цими змі-
нами. Конкуренція стала жорсткішою, і ті компанії, 
які змогли адаптуватися в нових умовах, отримали 
нові якісні зміни, а ті, які не змогли адаптуватися, за-
знали великих втрат. 

З'ясовано, що Інтернет-маркетинг є одним із го-
ловних інструментів нецінової конкуренції, яка все  
більше і більше витісняє цінову конкуренцію, засно-
вану на методі зниження цін. Саме тому питання 
впровадження інтернет-маркетингових засобів потре-
бують подальшого дослідження. 

Установлено, що для впровадження Інтернет- 
маркетингових заходів необхідно визначити цільову 
аудиторію, скласти портрет клієнта, поставити чіткі 
цілі і вже наступним кроком обрати канали залучення 
клієнтів. 

Доведено, що Інтернет-маркетинг підходить для 
любого виду бізнесу, є вигіднішим, ніж наочна ре- 
клама. Зауважено, що треба враховувати, що інтернет-
маркетинг розвивається дуже швидко, і зможуть ви-
грати тільки ті підприємці, які вміють швидко адапту-
ватися за новими умовами введення бізнесу. 

Ключові слова: Інтернет-маркетинг, Інтернет- 
маркетингові заходи, контекстна реклама, пошукова 
оптимізація, SMM-просування, таргетинг, контент- 
маркетинг. 

Мельченко В. І., Фоміченко І. П., Баштовий В. П., 
Пахомова О. В. Особливості розвитку Еvent-менеджме-
нту як елемента інформаційно-комунікаційних техноло-
гій у публічному управлінні. — С. 106. 

У статті розглянуто event-менеджмент як скла-
дову частину інформаційно-комунікаційних техноло-
гій у публічному управлінні. Можливості, перспективи 
та отримання додаткових переваг, які несе в собі ор-
ганізація even-заходів, та незначна увага зі сторони ке-
рівників органів публічного управління свідчить про 
необхідність проведення досліджень у напрямку акту-
алізації інструментарію event-менеджменту. Зазна-
чено, що застосування технологій, що пропонуються 
event-менеджментом, дозволяє оптимізувати витрати 
на проведення заходів, підвищити авторитетність ор-
ганів публічного управління, підвищити зацікавле-
ність населення в запропонованих event-заходах та ло-
яльність до діяльності органів влади. Визначено, що 
використання event-менеджменту цілком логічно відо-
бражає зміст діяльності органів публічної влади в умо-
вах інформаційного суспільства. Поєднання комуніка-
тивної функції та функції надання послуг за змістом  
і є призначенням сучасної системи публічного управ-
ління. 

Основними передумовами впровадження кон- 
цепцій event-менеджменту у діяльність органів влади є 
демасифікація населення, орієнтир органів влади на 
споживача адміністративних послуг як повноправного 
учасника відносин у сфері влади, збільшення попиту 
на поєднання розважальних та соціальних елементів, 
потреба у активізації населення задля подолання полі-
тичного та соціального абсентеїзму. 

Ключові слова:  event-менеджмент, захід, моделі, 
життєвий цикл, публічне управління, комунікації, за-
соби масової інформації, органи влади. 

Новікова О. Ф., Панькова О. В., Азьмук Н. А.,  
Касперович О. Ю. Становлення нової якості трудового 
життя в Україні в умовах цифровізації економіки: кон-
цептуалізація дослідження. — С. 204. 

У статті авторами визначено та обґрунтовано 
складові системного концепту наукового дослідження 
«Становлення нової якості трудового життя в умовах 
цифрових трансформацій», яке проводиться в межах 
цільової програми наукових досліджень НАН України 
«Становлення нової якості життя» на 2021 рік. Акту- 
альність розробки зазначеного концепту обумовлена 
швидкою трансформацією соціально-трудової сфери, 
ринку праці та зайнятості в Україні внаслідок розвитку 
цифрової економіки та необхідністю становлення но-
вої якості трудового життя в Україні в цих умовах. 
Ключовою проблемою є відсутність системного та зба-
лансованого концептуального, стратегічного та тактич-
ного бачення розвитку соціально-економічної та тру-
дової сфери в сучасних умовах. 

Розроблений авторами концепт містить опис 
проблемного поля, завдань та змістовного наповнення 
дослідження. Він є основою експертного опитування з 
проблем якості трудового життя в умовах цифрових 
трансформацій. Результати дослідження, проведеного 
на основі авторського концепту, дозволять удоскона-
лити науково-аналітичне підґрунтя з розробки та реа-
лізації державної соціально-економічної політики Ук-
раїни та визначити пріоритетність щодо формування 
нормативно-правового, організаційно-управлінсько-
го, інформаційно-комунікативного та іншого забезпе-
чення становлення нової якості трудового життя в 
умовах цифрових трансформацій. 

Показано доцільність подальшого використання 
цього концепту, що дозволить уточнити та обґрунту-
вати дослідницькі пошуки та пріоритети, створити пе- 
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редумови для започаткування та проведення на по- 
стійній основі комплексного моніторингу стану соціа-
льно-трудової сфери в умовах цифровізації економіки. 

Ключові слова: якість трудового життя, цифрові 
трансформації, гідна праця, платформна економіка, 
захист трудових прав і гарантій, соціальний діалог, за-
грози пандемії COVID-19, розвиток трудового потен-
ціалу України. 

Петрова І. П. Сучасні тенденції та перспективи 
розвитку публічно-приватного партнерства в реалізації 
смарт-спеціалізації в Україні. — С. 84. 

Досліджено сучасний стан розвитку публічно-
приватного партнерства та обґрунтовано перспективи 
розвитку ППП в реалізації смарт-спеціалізації в Укра-
їні. Визначено, що реалізація договорів на засадах  
публічно-приватного партнерства знаходиться на по-
чатковій фазі. Незважаючи на удосконалення законо-
давства щодо партнерської взаємодії держави та біз-
несу, кількість проєктів ППП не збільшилося. Про-
аналізовано інформацію щодо публічно-приватного 
партнерства на сайтах обласних державних адміністра-
цій. Виявлено, що поступово відбувається інтеграція 
ППП у практику стратегування соціально-економіч-
ного розвитку регіонів на засадах смарт-спеціалізації. 
Проаналізовано регіональні стратегії розвитку щодо 
використання публічно-приватного партнерства та на-
дано рекомендації стосовно перспектив розвитку 
ППП в реалізації смарт-спеціалізації в Україні. Запро-
поновано розробити План заходів «Дорожню карту» 
розвитку публічно-приватного партнерства. Виявлено, 
що результатом розробки «Дорожньої карти» має стати 
визначення напрямів практичної реалізації регіональ-
ної політики України в сфері публічно-приватного 
партнерства. 

Ключові слова: публічно-приватне партнерство, 
розвиток, стратегія, смарт-спеціалізація, стратегу-
вання. 

Підоричева І. Ю., Ляшенко В. І., Антонюк В. П., 
Шевцова Г. З., Швець Н. В., Землянкін А. І. Заува-
ження та пропозиції до проєкту Закону України «Про 
підтримку та розвиток інноваційної діяльності». — 
С. 231. 

Пропозиції фахівців Інституту економіки про- 
мисловості НАН України підготовлено в рамках гро-
мадського обговорення проєкту Закону України «Про 
підтримку та розвиток інноваційної діяльності», за-
пропонованого Міністерством освіти і науки України 
13 жовтня 2021 р. на офіційному сайті (посилання: 
https://mon.gov.ua/ua/news/gromadske-obgovorennya-za 
konoproyekt-shodo-pidtrimki-ta-rozvitku-innovacijnoyi-
diyalnosti?fbclid=IwAR1TZx8pjHrpYmKglHDqRSPgSiL
NumPKwx0NWXRstPleZxW4ERTU9sUmqXk).  

Обґрунтовано пропозиції щодо доопрацювання 
та удосконалення проєкту Закону України «Про під- 
тримку та розвиток інноваційної діяльності» у частині 
доповнення й редагування окремих його статей, усу-
нення протиріч з іншими нормативно-правовими ак-
тами України. Пропозиції стосуються уточнення ви-
значення термінів (стаття 1), повноважень органів за-
конодавчої та виконавчої влади у сфері інноваційної 
діяльності (статті 3-13), елементів інноваційної інфра-
структури (статті 14, 17-18), поняття, принципів, мети 
і завдань здійснення державної політики у сфері інно-
ваційної діяльності (статті 24, 25), засад, принципів  

і методів державної підтримки інноваційної діяльності 
(статті 28, 29).  

Вказані пропозиції спрямовано на удосконалення 
інституціонального забезпечення розвитку інновацій-
ної діяльності та формування дієвої національної 
інноваційної екосистеми України.  

Окремі зауваження та пропозиції було враховано 
Директоратом науки та інновацій МОН України при 
доопрацюванні вищезазначеного законопроєкту та 
оприлюднено на офіційному сайті за посиланням 
https://mon.gov.ua/storage/app/media/gromadske-obgovo 
rennya/2021/11/11/Zvit.HO.proyekt.ZU-Pro.pidtr.rozv. 
innovats.diyal.11.11.pdf. 

Ключові слова: інноваційна діяльність, проєкт 
Закону України «Про підтримку та розвиток іннова-
ційної діяльності», державна політика у сфері іннова-
ційної діяльності, державна підтримка інноваційної  
діяльності, інституційне забезпечення, національна 
інноваційна екосистема.  

Піжук О. І. Диференціація доходів населення: перс-
пективи скорочення нерівності в умовах цифровізації. — 
С. 213. 

У рамках даного наукового дослідження здійс-
нено аналітичну оцінку рівня диференціації доходів 
населення, окреслено спектр загроз, пов’язаних із 
проблемами справедливості їх розподілу, а також ви-
значено ймовірність скорочення чи, навпаки, поси-
лення гендерної нерівності в сфері оплати праці в умо-
вах масштабної цифровізації економіки України та 
світу. 

Методологічна основа дослідження базується на 
системному і діалектичному підході, а також загально-
наукових і фундаментальних положеннях економічної 
науки. Для досягнення мети статті були використані 
загальні та спеціальні методи пізнання, зокрема по- 
рівняльного аналізу та синтезу — при дослідженні  
тенденцій зміни частки праці у ВВП, темпів зрос-
тання/зниження реальної заробітної плати та продук-
тивності праці в Україні, темпів зростання середньо-
місячної заробітної плати за видами економічної дія-
льності; регресійного аналізу та рангової кореляції — 
при встановленні взаємозв’язку між доступом насе-
лення до мережі Інтернет та гендерним розривом в 
оплаті праці. 

Використовуючи регресійний аналіз, на основі 
статистичних даних щодо гендерного розриву в оплаті 
праці (Y) та відсотку населення, що мають підклю-
чення до мережі Інтернет (змінна х) доведено гіпотезу 
про те, що цифровізація все ж має потенціал для змен-
шення гендерної нерівності шляхом виявлення залеж-
ності Y від х. Дана гіпотеза також знайшла своє під- 
твердження у результаті розрахунку коефіцієнтів ран-
гової кореляції Спірмена та Кендалла, які вказують на 
наявність значущого взаємозв’язку між рівнем про- 
никнення населення України в мережу Інтернет і ген-
дерним розривом в оплаті праці. Математичним ін-
струментом для визначення ймовірності зменшення 
гендерної нерівності в оплаті праці в майбутньому 
було обрано тест Пірсона. Результати дослідження та-
кож дозволяють відзначити, що передчасна деіндуст-
ріалізація призводить до зменшення частки зайнятості 
у сфері виробництва і ця тенденція, ймовірно, поси-
лить дефемінізацію виробничої праці.  

Ключові слова: цифровізація, продуктивність 
праці, оплата праці, регресійний аналіз, тест Пірсона, 
гендерна нерівність. 
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Попова Г. Ю. Комунікаційна складова маркетин-
гової діяльності комунальних підприємств як фактор за-
безпечення конкурентоспроможності міста. — С. 169. 

У статті визначено специфіку маркетингової дія-
льності комунальних підприємств у процесі реформу-
вання житлово-комунального господарства України. 
Проаналізовано взаємозв’язок якості комунальних по-
слуг з рівнем конкурентоспроможності міста; запро-
поновано удосконалення комунікаційної складової 
маркетингової діяльності комунальних підприємств за 
допомогою інструментів Public relations; обґрунтовано 
необхідність інформаційної транспарентності як пере-
думови ефективних комунікацій між комунальними 
підприємствами та споживачами їх послуг. 

Ключові слова: комунікації, маркетинг, кому- 
нальні підприємства, конкурентоспроможність міста, 
транспарентність. 

Попова Д. В. Інтелектуальний менеджмент кон-
курентоспроможністю міжнародних корпорацій. —  
С. 127. 

У новітній економіці знань зростає актуальність 
формування та підвищення конкурентоспроможності 
міжнародних корпорацій. Зазначене зумовлює необ-
хідність створювати корпораціями нові механізми ме-
неджменту інноваціями та інноваційно-інтелектуаль-
ними компетенціями, що в свою чергу вибудовує за-
гальну концепцію інтелектуального менеджменту кон-
курентоспроможністю на рівні окремої корпорації. 
Проте наявні на сьогодні теоретичні підходи до ме- 
неджменту конкурентоспроможністю не дозволяють 
отримати вичерпну інформацію для формування уні-
версального управлінського інструментарію заснова-
ного на інтелектуальному менеджменті знаннями й 
інноваціями та компетенціями міжнародної корпора-
ції для досягнення глобальної конкурентоспроможно-
сті. Тому метою статті є формування комплексного ал-
горитму досягнення конкурентного лідерства міжна-
родної корпорації за рахунок використання інтелекту-
ального менеджменту. Відповідно у статті визначені 
ключові інноваційно-інтелектуальних компетенції  
корпорації на міжнародних ринках, побудовано ло- 
гічну систему формування конкурентних переваг кор-
порації на основі застосування КІІК та розроблено 
модель та механізм інтелектуального менеджменту 
конкурентоспроможністю корпорації на основі ство-
рення центрів інноваційно-інтелектуальних компетен-
цій. Такий комплексний підхід у контексті реалізації 
інтелектуального менеджменту буде забезпечувати, в 
кінцевому випадку, підвищення конкурентоспромож-
ності міжнародної корпорацій. 

Ключові слова: інтелектуальний менеджмент, 
міжнародна конкурентоспроможність, корпорація, 
міжнародний ринок, інноваційно-інтелектуальні ком-
петенції, конкурентні переваги, менеджмент знан-
нями та інноваціями. 

Пушак Г. І., Василів М. Ю. Проблеми розвитку 
ринку природного газу в Україні на конкурентних заса-
дах. — С. 76. 

У статті проаналізовано основні параметри функ-
ціонування вітчизняного ринку природного газу в 
контексті забезпечення на ньому конкурентних відно-
син між господарюючими суб’єктами. Виявлено, що 
до сфери природної монополії відносять ринки транс-
портування, зберігання та розподілу природного газу; 
ринок постачання природного газу доцільно вважати 

потенційно конкурентним. Досліджено тенденції 
зміни цін на роздрібному ринку природного газу для 
побутових та непобутових споживачів. Здійснено по-
рівняльний аналіз вітчизняних цін на природний газ 
та його доставку з цінами європейських країн, наве-
дено структуру ціни природного газу для населення в 
Україні та країнах ЄС. Окреслено ключові аспекти  
розвитку національного роздрібного та оптового рин-
ку природного газу. 

Наведено основні чинники впливу на розвиток 
конкурентного середовища на вітчизняному ринку 
природного газу та визначено основні проблеми його 
формування. 

Ключові слова: ринок природного газу, поста-
чання природного газу, конкуренція, конкурентне се-
редовище, монополія. 

Пушак Я. Я., Трушкіна Н. В. Сутність поняття 
«фінансовий моніторинг» у контексті забезпечення на- 
ціональної безпеки. — С. 197. 

У статті викладено результати експертного опи-
тування українських підприємств для виявлення збит-
ків від економічних злочинів, шахрайства та корупції.  

Проаналізовано й узагальнено наукові підходи до 
визначення поняття «фінансовий моніторинг», які 
умовно систематизовано у такі групи: система, ком-
плекс заходів, інститут, інструментарій, механізм, 
складова безпеки, форма фінансового контролю.  

Встановлено, що здебільшого під фінансовим мо-
ніторингом розуміється система законодавчо закріпле-
них інформаційних, контрольних і правоохоронних 
процедур; система заходів фінансового, адміністра- 
тивного, кримінального та оперативно-розшукового 
характеру; система постійного спостереження; сукуп-
ність заходів суб’єктів фінансового моніторингу; ін-
ститут фінансового права; інструмент державного ре-
гулювання; економіко-правовий механізм у сфері за-
побігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, 
одержаних злочинним шляхом; складова системи за-
безпечення економічної безпеки національної еконо-
міки; специфічна форма державного фінансового ко-
нтролю; складова фінансової безпеки держави. 

На цій підставі надано авторський підхід до  
трактування цієї економічної категорії як інструменту 
забезпечення національної безпеки на основі реаліза-
ції сукупності інституційних, нормативно-правових, 
організаційно-економічних, інноваційних, інвестицій-
них інформаційних заходів.  

У результаті дослідження виявлено, що незважа-
ючи на деякі позитивні законодавчі ініціативи щодо 
створення й функціонування системи фінансового мо-
ніторингу в Україні, все ж таки існують певні про-
блеми недостатньо ефективного нормативно-право-
вого забезпечення у цьому напрямі. Більшість законо-
давчих і нормативних документів не кореспондуються 
один з одним. У деяких з них лише йдеться про га- 
рантування національної безпеки, але не прописано 
загальних засад фінансового моніторингу як інстру- 
менту забезпечення національної безпеки. Не визна-
чено належних інституційних умов розвитку системи 
запобігання та протидії легалізації (відмиванню) дохо-
дів, одержаних злочинним шляхом. Не розроблено  
відповідних механізмів інституційного, організаційно-
економічного, фінансового та інформаційного забез-
печення функціонування системи фінансового моні-
торингу з позицій національної безпеки держави. Для 
вирішення цих проблем визначено напрями вдоскона- 
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лення нормативно-правового регулювання розвитку 
системи фінансового моніторингу в Україні. 

Ключові слова: національна економіка, фінансо-
вий моніторинг, національна безпека, економічна без-
пека, фінансова безпека, суб’єкт господарювання,  
уточнення термінології, систематизація, нормативно-
правове регулювання, напрями вдосконалення, ефект.  

Ситник Є. А. Удосконалення регуляторної політики 
та інвестиційно-фінансових розрахунків для формування 
сприятливого інвестиційного середовища у старопроми-
словому регіоні. — C. 100. 

У статті на основі огляду програмних документів 
з розвитку Донецької та Луганської областей проана-
лізовано недоліки державних стратегій економічного 
розвитку Донецької та Луганської областей як старо- 
промислового регіону, виявлено основні недоліки ре-
гуляторної політики з точки зору зростання трансак-
ційних витрат, а також запропоновано модифіковані 
формули для удосконалення інвестиційно-фінансових 
розрахунків, здійснюваних підчас обґрунтування ін- 
вестиційних проєктів, з метою формування сприятли-
вого інвестиційного середовища у старопромисловому 
регіоні.  

Зроблено оцінку змін інвестиційного середовища 
та зміни ролі промисловості як провідного виду еко-
номічної діяльності. Визначено низку упущень у фор-
муванні сприятливого інвестиційного клімату та слаб-
ких місць у державних програмах регіонального роз-
витку. Визначено перелік суб’єктів спеціального ре-
жиму інвестиційної діяльності у старопромислових ре-
гіонах. На підставі складових рейтингу ведення бізнесу 
за міжнародними порівняннями встановлено нега- 
тивні тенденції у формуванні бізнес-клімату в Україні. 
Доведена необхідність коригування стандартного на-
бору заходів, які мають забезпечити ефективне запро-
вадження ТПР у межах Донецької та Луганської об- 
ластей. Обґрунтовано необхідність урахування транс- 
акційних витрат при розрахунку загальновідомих по-
казників, що слугують критеріями доцільності реаліза-
ції інвестиційних проєктів.  

Ключові слова: старопромисловий регіон, Стра-
тегія економічного розвитку, Державна стратегія ре- 
гіонального розвитку, трансакційні витрати, внут- 
рішня норма доходності, чиста приведена вартість 
проєкту, індекс доходності. 

Соколовська О. М. Прямі іноземні інвестиції в еко-
номіці України: стан і проблеми залучення. — С. 92. 

Одним із головних джерел стійкого економічного 
зростання будь-якої країни є інвестиції. Особливу по-
требу в інвестиціях, зокрема іноземних, мають країни 
з перехідною економікою, до яких відноситься Укра-
їна.  

У даній статті поставлено за мету провести аналіз 
стану, динаміки прямого іноземного інвестування та 
з’ясувати структуру прямих іноземних інвестицій в на-
ціональній економіці за галузевим виміром для визна-
чення проблем і можливостей інвестиційного розвитку 
України.  

За результатами аналізу визначено, що обсяги 
прямих іноземних інвестицій в Україні залишаються 
на низькому рівні, а їх обсяги не можуть вплинути на 
вирішення проблем, пов’язаних з сировинною спря-
мованістю та галузевою неефективністю національної 
економіки. Проаналізовано тенденції залучення пря-

мих іноземних інвестицій в Україну та визначено го-
ловні чинники гальмування цього процесу, пов’язані 
з триваючим військовим конфліктом на сході України, 
макроекономічними проблемами, політичною неста-
більністю та низькою якістю інститутів.  

Виявлено, що, починаючи з 2018 р., відбувається 
поступове відновлення інтересу іноземних інвесторів 
до України. Водночас, з’ясовано, що іноземні інвести-
ції спрямовуються переважно у менш технологічно- та 
наукоємні галузі і сфери економіки. На частку остан-
ніх доводиться близько 60% загального обсягу прямих 
іноземних інвестицій в економіці України. Підкрес-
лено, що пріоритетами для національного та інозем-
ного інвестування в Україні мають бути середньо-  
і високотехнологічні галузі промисловості, на частку 
яких на даний час припадає лише декілька відсотків у 
загальній структурі прямих іноземних інвестицій. Для 
виправлення наявної ситуації запропоновано впро- 
ваджувати податкові та неподаткові методи інвести-
ційного стимулювання, серед яких особливе місце ма-
ють займати індустріальні парки як один із найдієві-
ших інструментів залучення іноземних інвестицій у 
світовій практиці. Вони сприяють не лише притоку 
іноземних інвестицій, але надають чимало інших пе-
реваг країнам і регіонам, серед яких: створення нових 
робочих місць, підвищення обсягів промислового ви-
робництва, зростання та диверсифікація експорту, за-
лучення зарубіжних технологій та управлінських прак-
тик, розвиток високотехнологічних галузей промисло-
вості. Усіх цих переваг і вигід від створення індустріа-
льних парків потребує Україна.  

Ключові слова: інвестиції, прямі іноземні інвес-
тиції, іноземне інвестування, промисловість, сфера 
послуг, країни з перехідною економікою, економіка 
України, інвестиційний розвиток.  

Столярова В. В. Концептуально-аналітичне забез-
печення стратегічного планування соціально-економіч-
ного розвитку держави і регіонів. — С. 33. 

У статті представлено результати експертно-про- 
єктної оцінки технологій підготовки й прийняття 
стратегічних рішень Центральних органів виконавчої 
влади. Розкрито механізми вирішення проблем стра-
тегічного планування соціально-економічного роз- 
витку держави і регіонів як єдиної системи життє- 
діяльності.  

Розглянуто державну регіональну політику як 
провідну складову соціально-економічної політики на 
основі метрології регіонального людського розвитку в 
базовому, поточному і майбутньому періодах. 

Виконано порівняльний аналіз провідних поло-
жень проєктів законів України «Про державне страте-
гічне планування» 2011 та 2017 р. Визначено типові 
терміни державних стратегій регіонального розвитку 
на періоди до 2015, 2020 та 2027 років для формування 
єдиного глосарію стратегічного планування соціально-
економічного розвитку держави і регіонів. 

Використовуючи обґрунтовані автором принципи 
формування комплексного стратегічного планування в 
якості теоретичної і робочої гіпотез дослідження, роз-
крита еволюція принципів соціально-економічної і ре-
гіональної політики в України в 2006-2021 рр. Згрупо-
вано показники узгодження діяльності центральних  
і місцевих органів виконавчої влади та органів місце-
вого самоврядування щодо соціально-економічного 
розвитку регіонів. 
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Розкрито етапи становлення інформаційно-мето-
дичного досвіду локалізації глобальних ЦРТ та ЦСР 
на періоди до 2015 та 2030 років з рейтинговими оцін-
ками Індексу регіонального людського розвитку. Роз- 
глянуто процедури визначення стратегічних пріорите-
тів регіонального розвитку. 

Наведено проблемні питання у сфері реалізації 
Державних стратегій регіонального розвитку, які 
пов’язані з необхідністю впровадження бюджетної де-
централізації та бюджетної федералізації унітарної 
держави. 

Ключові слова: соціально-економічний розвиток, 
стратегічне планування, державна стратегія, план за-
ходів з реалізації стратегії, фінансування розвитку,  
бюджетна децентралізація, бюджетний федералізм, 
Цілі Розвитку Тисячоліття (ЦРТ), Цілі Сталого Роз- 
витку (ЦСР). 

Суходоля О. М., Рябцев Г. Л., Харазішвілі Ю. М. 
Методологія оцінювання впливу загроз на рівень енерге-
тичної безпеки. — С. 3. 

За умов енергетичного переходу, геополітичного 
протиборства за енергетичні ресурси й технологічне 
лідерство, змінення моделей функціонування енерге-
тичних ринків, використання енергоносіїв як зброї 
для досягнення політичних цілей в «гібридних» війнах, 
зростає потреба в забезпеченні спроможності органів 
влади нейтралізувати загрози енергетичній безпеці або 
зменшувати негативні наслідки їхнього впливу.  

Для вирішення цього завдання розроблено базо-
вану на системному підході методику оцінювання 
впливу загроз на рівень енергетичної безпеки. Оціню-
вання складається з трьох етапів — ідентифікування, 
аналізування і, власне, оцінювання. Ідентифікування 
загрози полягає в її виявлянні, реєструванні та описі. 
Використовується формула: «чинник впливу» через іс-
нування «уразливості» здатний спричинити «наслід-
ки». Аналізування полягає у встановленні уразливості 
об’єкта управління й можливих наслідків впливу реа-
лізації загрози з урахуванням наявності чи відсутності 
дій суб’єкта управління, спрямованих на її нейтраліза-
цію. Оцінювання загроз полягає в установленні су- 
марного ризику кожної ідентифікованої загрози шля-
хом поєднання сукупних негативних наслідків її реа-
лізації, спричинених загальною уразливістю об’єкта 
управління, з відповідними ймовірностями.  

За розробленою методикою здійснено оцінку за-
гроз енергетичній безпеці України. Установлено, що 
найбільш значущими, за станом на 1 вересня 2021 р., 
є такі з них: деградація енергетичних систем і мереж, 
непрофесіоналізм у виробленні політики, втручання 
держави у функціонування ринків (внутрішні); кібер-
атаки, вимивання професійних кадрів, військові дії 
(зовнішні).  

Систематичне оцінювання загроз енергетичній 
безпеці дасть змогу суб’єктам управління краще розу-
міти явища, тенденції і чинники, які здатні унемож-
ливити чи ускладнити реалізацію національних інте-
ресів України в енергетичній сфері. 

Ключові слова: системний підхід, енергетична 
безпека, загроза, ризик, ідентифікація, оцінювання.  

Уткін В. П. Передумови, моделі та структури про-
мислових кластерних об’єднань. — C. 191. 

У статті розглянуто роль кластерних ініціатив як 
передумови створення промислових кластерних сис-

тем. Представлено певні передумови для ініціації ство-
рення кластера, а також формальні фактори, які ви-
значають мотив і першопричину створення кластерів. 
Визначено функціональні ознаки учасників кластера 
та їх місце в організаційних моделях. Представлено 
типи організаційної структури кластерної політики. 

Ключові слова: кластери, система, конкуренто-
спроможність, кластерна структура, кластерна модель, 
кластерна політика. 

Хандій О. О., Шамілева Л. Л., Кобцева Д. А. Вза-
ємозв'язок між соціально-економічними трансформаці-
ями та формуванням нової якості життя. — С. 142. 

У статті досліджено вплив соціально-економічних 
трансформацій на формування базових умов життє- 
діяльності та життєзабезпечення в системі форму-
вання нової якості життя. Визначено зовнішні та  
внутрішні чинники, які формують середовище соціо- 
економічних перетворень і мають різноспрямовані  
вектори впливу на забезпечення стабільних та збалан-
сованих умов життєдіяльності. Виділено соціоеконо-
мічні перетворення, які під впливом деструктивних 
чинників стримують можливості забезпечення гідних 
умов життєдіяльності та становлення нової якості 
життя. Виявлено причинно-наслідкові зв’язки чинни-
ків та умов формування нової якості життя. Ґрунту- 
ючись на виявлених взаємозв’язках, уточнено визна-
чення поняття «якості життя». Систематизовано ос- 
новні складові соціоекономічних перетворень. Об- 
ґрунтовано базові умови життєдіяльності та життєза-
безпечення. Запропоновано основні структурні еле- 
менти нової якості життя за умов соціоекономічних 
перетворень. 

Ключові слова: якість життя, соціально-еконо- 
мічні трансформації, соціоекономічні перетворення, 
умови життєдіяльності та життєзабезпечення. 

Чеботарьов Є. В., Чеботарьов В. А. Зміст профілю 
підприємця та обґрунтування методики компаративного 
аналізу. — С. 147. 

Входження України до системи міжнародного по-
ділу праці як повноцінного суб'єкта висуває низку пи-
тань теорії та практики економічної компаративістики 
з погляду обґрунтування методик порівняння рівнів 
компетентності підприємців різних країн. Причиною 
вирішення цих питань є розробка проблеми профілю 
підприємця. Ця проблема є актуальною для країн і за-
хідного (англосаксонського) і східного (японського) 
менеджменту, а також для інших типів підприємниць-
кої культури. У статті ця проблема вирішується з ура-
хуванням науково-практичної тріади економічної 
компаративістики «національна ділова культура» — 
«корпоративна культура» — «профіль підприємця». 
Обґрунтовано чітку ідентифікацію вихідної категорії 
«профіль підприємця». Це — система професійних (за-
гальнопідприємницьких), вузькоспеціальних, загаль-
нокультурних, психологічних та фізичних компетен-
цій (якостей, властивостей, вимог), ідентифікована у 
відповідних характеристиках та їх результуючих оцін-
ках, які повинен мати керівник певного ієрархічного 
рівня організації (підприємства) для адекватного ви-
конання нормативно встановлених та закріплених по-
садових обов'язків. У контексті обґрунтування уніфі-
кованого інструментарію оцінювання компетентнос-
тей підприємців авторами пропонуються десять ха- 
рактеристик компетентностей: «Дистанція влади», 
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«Індивідуалізм», «Мужність», «Уникнення невизначе-
ності», «Довгострокова орієнтація», «Індульгенція», 
«Схильність до підприємництва», «Обов'язковість в  
бізнесі», «Планування на підприємстві», «Стандарти-
зованість бізнес-діяльності».  

Розкривається зміст даних параметрів. Наво-
диться опис реально апробованого під час реалізації 
українсько-польського проєкту «Національні ділові 
культури Польщі та України: удосконалення науково-
практичних основ співпраці на європейських і світо-
вих ринках» методичного інструментарію — двох ан-
кет, що дають можливість проведення компаративного 
аналізу профілів підприємців різних країн. 

Ключові слова: профіль підприємця, компетенції 
підприємця, характеристики компетенцій підприємця, 
підприємництво, економічна компаративістика, на- 
ціональна ділова культура, корпоративна культура. 

Швець Н. В. Реалізація інтеграційного компонента 
регіональних стратегій смартспеціалізації: науково- 
методичний підхід. — С. 62. 

У статті розглянуто питання формування інтегра-
ційного компоненту регіональних стратегій смартспе-
ціалізації, що включає застосування міжрегіонального 
та транскордонного співробітництва в стратегічно  
важливих сферах. Підкреслено актуальність і потен-
ціал активізації європартнерства для регіонів України 
в рамках стратегій смартспеціалізації. 

З метою адаптації та розвитку розробленого у ЄС 
методологічного забезпечення обґрунтовано науково-
методичний підхід до оцінювання потенційного парт-
нерства при формуванні регіональних стратегій смарт-
спеціалізації. Запропоновано виконання комплексу  
діагностичних і комунікаційних процедур щодо вияв-
лення та оцінювання перспектив міжрегіонального 
співробітництва для кожної проєктної ініціативи на 
партисипативному етапі процесу підприємницького 
відкриття. Заходи з ідентифікації потенційного парт-
нерства включають: обґрунтування доцільності парт-
нерства та інтеграції до наявних кластерно-мережевих 
структур; ідентифікація можливих партнерів і ви-
вчення їхнього потенціалу та інтересів; оцінювання 
готовності регіональних стейкхолдерів до партнерства; 
формування пропозицій щодо партнерства за певним 
смартпріоритетом. Зазначена додаткова стадія дозво-
лить визначити можливості ресурсно-компетентного 
підсилення регіональних пріоритетів смартспеціаліза-
ції через поєднання знань та активів з інноваційно ак-
тивними європейськими регіонами.  

Запропонований авторський науково-методич-
ний підхід до оцінювання потенціалу кластерно-мере-
жевого партнерства регіонів України і країн-членів ЄС 
ґрунтується на розрахунку інтегрального показника, 
що враховує інноваційну співпрацю кожного регіону 
та його кластерно-мережеву активність у конкретному 
тематичному напрямі смартспеціалізації. Показано 
структуру та розкрито зміст розрахункових процедур 
для визначення інтегрального показника потенціалу 
кластерно-мережевої взаємодії регіону на базі інфор-
маційно-аналітичних даних європейських рейтингів  
і платформ.   

Апробацію науково-методичного підходу здійс-
нено на прикладі тематичного партнерства Chemicals. 
Показано послідовне визначення груп індикаторів для 

оцінювання інноваційної співпраці та кластерно-ме-
режевої активності 13 регіонів Євросоюзу, що входять  
до зазначеного партнерства. Сформовано рейтинг хі-
мічних регіонів за оцінкою потенціалу кластерно- 
мережевої взаємодії. 

Ключові слова: регіони, смартспеціалізація, між-
регіональне партнерство, інтеграція, мережі, хімічний 
сектор, Україна, Євросоюз. 

Шевченко В. Г., Ляшенко В. І., Осадча Н. В. Сві-
тові тенденції розвитку водневої енергетики. — С. 17. 

Досліджено світові перспективи розвитку водне-
вої енергетики. У статті проаналізовано проблеми та 
перспективи розвитку водневої енергетики.  

Водень може сприяти декарбонізації цілого ряду 
секторів, включаючи транспортування, виробництва 
хімікатів та сталі, в яких важко скоротити викиди. Пе-
рехід до водневої енергетики може допомогти поліп-
шити якість повітря та зміцнити енергетичну безпеку 
України. 

Досліджено можливість використання водню в 
промисловості України, проаналізовано переваги ви-
користання водню. 

Ключові слова: воднева енергетика, декарбоніза-
ція, зміна клімату, транспортування, електромобілі. 

Шкригун Ю. О. Генезис поняття «логістична  
діяльнiсть підприємства». — С. 183. 

Поточні зміни економічного та соціального сере-
довища функціонування підприємств, що характери-
зуються високим темпом та непередбачуваністю, акту-
алізують питання пiдвищення ефективностi організа-
ції господарської діяльності підприємства, зокрема ло-
гістичної.  

Багатогранність поняття та взаємозв'язок окре-
мих складових зумовлюють необхiдність розгляду ге-
незису терміна «логістична діяльність» як еволюцій-
ного розвитку i становлення категорії та його ключо-
вих аспектів; співвідношення дефініцій «логістика» та 
«логістична діяльність» у контексті питання діяльності 
на рівні підприємств. 

Проаналiзовано та узагальнено iснуючi теоре- 
тичнi пiдходи до визначення поняття «логiстична 
дiяльнiсть», якi умовно систематизовано у такi групи: 
напрям господарської діяльності; сукупність систем-
них практичних дій; комплекс функціональних, 
управлінських, забезпечуючих процесів та операцій; 
єдиний технологічний процес, рух цінностей; єдина 
інтегрована функція реалізації мети. 

На цiй основi уточнено суть i змiст категорії «ло-
гістична діяльність підприємства», під якою розумі-
ється сукупність усіх процесів (а саме процесів забез-
печення безперервного, своєчасного, оптимального та 
економічно ефективного руху логістичних потоків на 
всіх стадіях виробничого процесу відповідно до про-
гнозів і стратегічних планів діяльності підприємства) у 
єдиному комплексі, які мають відповідати принципам 
інтегрованості, інноваційності, адаптованості до мін-
ливих умов сучасного інституційного й ринкового се-
редовища. 

Ключові слова: пiдприємство, логістика, логіс- 
тична діяльність, генезис, ключові аспекти, концепту-
альні підходи, систематизація, уточнення понятiйно-
категорiального апарату. 
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Амоша А. И., Залознова Ю. С., Брюховецкая Н. Е., 
Булеев И. П. Интеллектуализация предприятий реаль-
ного сектора как перспективное направление развития 
современной экономики (выводы и рекомендации научно-
практической онлайн-конференции). — С. 218. 

Согласно Постановлению Президиума НАН 
Украины «О мероприятиях НАН Украины по празд-
нованию 30-й годовщины Независимости Украины» 
от 03.03.2021 г. № 82 в Институте экономики промыш-
ленности НАН Украины 4 октября 2021 г. была про-
ведена научно-практическая онлайн-конференция по 
Проблемам и перспективам развития современной эко-
номики. По результатам обсуждения проблем реаль-
ного сектора экономики интеллектуализация пред-
приятий определена как перспективное направление 
современности. 

В докладах участников раскрыта объективная 
связь общественного разделения труда и процессов 
интеллектуализации как разделения и специализации 
знаний, имеющих определенный порядок тактов раз-
деления труда. Любые системы разделения труда 
имеют «горизонтальное» измерение — задаются про-
цессом превращения материала в конечный продукт — 
и «вертикальное» — определяется процессами исполь-
зования орудий труда, накопления, систематизации, 
освоения и использования знаний. Разделение и 
трансформация трудовых отношений обусловливает 
промышленные революции, стимулирует технический 
и интеллектуальный прогресс, формирует длинные 
волны и циклы развития материального и духовного 
мира. Интеллектуализация производства расширяет 
пространство для адаптивного разделения труда, ее 
вертикальная составляющая создает условия для пере-
хода к новому такту интеллектуализации. 

Обосновано, что в государственной экономиче-
ской политике и методологии исследований стоит за-
дача возрождения экономики и промышленности в 
направлении Индустрии 4.0 на основе интеллектуали-
зации предприятий. Ключевыми участниками восста-
новления промышленности определены: государство, 
бизнес, научные (прежде всего НАН Украины) орга-
низации, другие заинтересованные участники. Разви-
тие промышленных предприятий в направлении Ин-
дустрии 4.0 не означает моментальный отказ от тради-
ционных производств III-IV технологических укладов. 
Отдельные отрасли и предприятия имеют потенциал 
перехода на новые стандарты и включения в мировые 
цепочки создания стоимости. Выявлены актуальные 
государственные механизмы углубления интеллекту- 
ализации: импортозамещение, стимулирование экс-
порта, государственно-частное партнерство, развитие 
человеческого капитала. Национальные предприятия 
должны иметь приоритет перед зарубежными при 
должном качестве продукции. Экспорт в промышлен-
ности целесообразно усиливать после насыщения 
внутреннего рынка. Показано, что интеллектуализа-
ция требует от предприятий: внедрения цифровых ин-
струментов управления производством; перманентной 
трансформации в направлении современных техноло-
гических реалий; формирования цифровой культуры и 
ценностей интеллектуализации, развития цифровых 
навыков персонала. 

Ключевые слова: интеллектуализация предпри- 
ятий, современная экономика, развитие персонала, 
государственные механизмы, научно-практическая 
онлайн конференция. 

Амоша Е. А., Кочешкова И. Н. Ландшафтный парк 
как способ ревитализации отвалов доменных шлаков. — 
С. 71. 

Шлаковые отвалы оказывают негативное влияние 
на состояние окружающей среды, ухудшая ее, в то же 
время в мире есть примеры ревитализации промыш-
ленных территорий, в том числе отвалов.  

Много лет назад в Азовском море в акватории 
Мариуполя появилась гора шлака. Она создана искус-
ственно из остатков металлургического производства.  

Переработка шлака — процесс длительный. И она 
может решить проблему в одном единственном случае: 
если вновь образующиеся шлаки перерабатываются на 
100%. Но это касается только новых отходов. Со ста-
рыми — сложнее. К примеру, в случае с Мариуполь-
ской горой шлак там уже настолько слежался, что пол-
ностью забрать его с побережья будет практически не-
возможно.  

Ландшафтная рекультивация постиндустриаль-
ных объектов — это новое направление для всего мира. 
В статье рассмотрены возможности озеленения шла-
ковых отвалов.  

Учитывая состояние шлаковой горы и возможно-
сти озеленения отвалов, возможно и целесообразно 
создание ландшафтного парка на ее месте. Чтобы 
ландшафтный парк соответствовал современным эко-
логическим нормам нужно полностью обеспечить его 
энергией из возобновляемых источников.  

В то же время нужно, чтобы все поняли, что та-
кой проект, как создание ландшафтного парка, каса-
ется каждого из жителей города. Поскольку в созда-
нии ландшафтного парка заинтересованы все, то 
наиболее приемлемым будет акционерный крауд- 
инвестинговый проект.  

Так что возможной и наиболее целесообразной 
для решения проблемы шлаковых отвалов является 
ревитализация, то есть создание ландшафтного парка 
с использованием возобновляемых источников энер-
гии на основе краудинвестинга. 

Ключевые слова: доменные шлаки, отвалы, реви-
тализация, озеленение, ландшафтный парк, краудин-
вестинг. 

Андрушкив Б. Н., Гагалюк О. И., Кирич Н. Б., По-
гайдак О. Б., Череп А. В., Шерстюк Г. П. Пути и ин-
струментарий повышения эффективности использова-
ния природных ресурсов в Украине (управленческие меха-
низмы и средства переработки сероводородной смеси на 
водород в Черном море). — С. 27. 

Статья посвящена возможностям использования 
сероводородной смеси, содержащейся в глубинах Чер-
ного моря, в качестве сырья для переработки в водо-
род и получения серы, как побочного продукта пере-
работки. Рассмотрены перспективы и проблемы ис-
пользования энергетических ресурсов в условиях 
энергетического кризиса в Украине.  
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В результате проведенных геологоразведочных 
работ и аналитических исследований установлены за-
пасы сероводородной смеси, предложены механизмы 
и средства ее переработки в водород. В частности, рас-
смотрена целесообразность применения абсорбци-
онно-электрохимического метода очистки водорода от 
серы, которую опять же можно использовать как по-
бочный продукт для нужд национальной экономики. 
Обнаружено, что в процессе долговременной эксплу-
атации, вследствие частичного разрушения элементов 
электрохимического реактора, эффективность суще-
ствующих установок очистки снижается по сравнению 
с допустимыми показателями. Установлено, что сани-
тарно-защитные меры по переработке сырья не отве-
чают Государственным санитарным правилам охраны 
атмосферного воздуха населенных мест. С экологиче-
ских позиций предложено использовать экономико-
математическое моделирование процессов массооб-
мена в газожидкостной системе с учетом гидродина-
мических процессов в абсорбционно-электрохимиче-
ских установках очистки воздуха от сероводорода и 
т.д.  

Определены пути активизации процесса научных 
разработок по этой и смежной проблематике, ее эко-
номической эффективности. Изучены экономиче-
ские, экологические и факторы воздействия на акти-
визацию процессов переработки сероводородной 
смеси. Описаны механизмы и средства повышения 
эффективности использования сероводородной смеси 
из Черного моря. Предложены пути организации ее 
переработки в водород. Предложено осуществить ме-
роприятия по разработке соответствующих научно-
технических программ и создание благоприятного ин-
вестиционного климата по привлечению инвестиций 
для их реализации.  

Ключевые слова: водород, сера, сероводород, пе-
реработка сероводородной смеси, экологическая без-
опасность, абсорбция, процесс массообмена, электро-
химический реактор, механизмы, средства. 

Антонюк В. П. Человеческий капитал Украины в 
контексте международных сравнений: проблемы и зада-
ния его развития для обеспечения технологических изме-
нений. — С. 135. 

В статье обоснована актуальность задания фор-
мирования человеческий капитал Украины для обес-
печения технологической трансформации экономики. 
Представлен обзор международных оценок человече-
ского капитала, которые осуществляются Всемирным 
экономическим форумом и Мировым банком (МБ). 
Изложена методика и итоги оценки человеческого ка-
питала Группой Мирового банка у 2018 и 2020 гг. Осу-
ществлен сравнительный анализ позиций Украины и 
отдельных европейских стран в международном рей-
тинге, что позволило выявить сферы отставания. Вы-
явлены наибольшие проблемы в сферах здоровья 
населения и школьного образования. Низкое качество 
образования обусловливает потерю части лет обучения 
и препятствует возможностям формирования совре-
менных производительных способностей человека, 
которые необходимы в эпоху четвертой промышлен-
ной революции. Высокий уровень смертности в тру-
доспособном возрасте, особенно среди мужчин, явля-
ется причиной прямых потерь сформированного чело-
веческого капитала. Именно поэтому Индекс челове-

ческого капитала Украины, за оценкой МБ, состав-
ляет 84% от его уровня в Польше. Для Украины необ-
ходимо разработать и обеспечить реализацию страте-
гии формирования, развития и сохранения человече-
ского капитала. 

Ключевые слова: человеческий капитал, оценка 
человеческого капитала, индекс человеческого капи-
тала, Мировой банк, качество образования, внешнее 
независимое оценивание, здоровье населения. 

Бойченко Н. В. Зеленая логистика грузоперевозок: 
проблемы, пути решения. — С. 152. 

Транспортная отрасль является одним из главных 
источников негативного воздействия на окружающую 
среду.  

Главными проблемами, сдерживающими разви-
тие зеленой логистики в Украине, являются: подчи-
ненность экологических приоритетов экономической 
целесообразности; неэффективная система государ-
ственного управления в области охраны окружающей 
среды; неудовлетворительный уровень соблюдения 
природоохранного законодательства и экологических 
прав и обязанностей граждан; неудовлетворительный 
контроль за соблюдением природоохранного законо-
дательства и необеспечение неотвратимости ответ-
ственности за его нарушение; отсутствие четкого ал-
горитма внедрения зеленой логистики в компании; от-
сутствие мотивации по внедрению зеленой логистики; 
отсутствие прямых причинно-следственных связей 
между цепями снабжения и экологией.  

В Украине механизмами, позволяющими решить 
задачи развития экономического регулирования и ры-
ночных инструментов охраны окружающей среды от 
негативного воздействия от передвижных источников 
загрязнения, могут быть: установление платы за нега-
тивное влияние на окружающую среду с учетом затрат, 
связанных с осуществлением природоохранных меро-
приятий; замена практики взимания платы за сверхли-
митное загрязнение окружающей среды на практику 
возмещения вреда, причиненного окружающей среде; 
стимулирование предприятий, осуществляющих про-
граммы экологической модернизации транспортных 
средств; обеспечение преимущества на перевозку (при 
прочих равных условиях) предприятиям, которые со-
блюдают экологические требования; поэтапное внед-
рение системы декларирования соблюдения экологи-
ческих требований и проведение экологического 
аудита; повышение экологической и социальной от-
ветственности бизнеса.  

Ключевые слова: грузоперевозки, загрязнение, 
зеленая логистика, проблемы, охрана окружающей 
среды, механизм. 

Булеев И. П., Зюзь Д. В. Современное состояние и 
перспективы развития государственных предприятий 
геологоразведочной отрасли. — С. 50. 

Проанализировано современное состояние функ-
ционирования государственных предприятий геолого-
разведочной отрасли в контексте их способности к вы-
полнению новых поисково-разведочных работ и пере-
оценки имеющихся перспективных объектов, в част-
ности, установлено, что: некоторые предприятия 
имеют задолженность по заработной плате, а также 
значительный налоговый долг; перегруженные самор-
тизированным и морально устаревшим имуществом; 
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объемы отчислений части чистой прибыли в государ-
ственный бюджет не позволяют своевременно обнов-
лять основные средства производства, а также не спо-
собствуют предпринимательской инициативе. Про-
анализированы нормативно-правовые документы в 
части государственного финансирования на развитие 
минерально-сырьевой базы. С учетом тенденций и со-
временного состояния предприятий дан прогноз по их 
функционированию в ближайшей перспективе. Отме-
чено, что структурно-отраслевая и государственная 
политика в целом несистемная, нелогична, лишена 
стратегического планирования. Даны предложения, 
которые должны способствовать развитию государ-
ственных предприятий геологоразведочной отрасли. 

Ключевые слова: государственные предприятия; 
геологоразведочная отрасль; минерально-сырьевая 
база; геологоразведочные работы; государственная по-
литика; стратегическое планирование; всегосудар-
ственный план. 

Двигун А. А. Влияние реформы местного самоуправ-
ления и территориальной организации власти на регио-
нальное развитие. — С. 58. 

В статье исследованы вопросы реформы админи-
стративно-территориального устройства в Украине, 
как фактора укрепления территориального развития, 
состоянием перехода ко второму этапу реформы. Дана 
оценка состояния ресурсоспособности общин на этом 
этапе, охарактеризованы проблемы, сдерживающие 
процессы формирования состоятельных общин и 
негативные последствия для формирования финан-
сово-экономического потенциала общин и регионов. 
Сформулированы выводы.  

Ключевые слова: децентрализация, реформа ад-
министративно-территориального устройства, способ-
ность общин, местные стратегии, региональные дис-
пропорции. 

Ерфорт И. Ю. Методические основы оценки цено-
вых процессов предприятия. — С. 156. 

Решена задача определения насколько уровень 
действующих цен и их динамика (стабильность, из-
менчивость) удовлетворяют условию наращивания бу-
дущих денежных потоков предприятия как основы его 
стоимости; как за сет ценового маневрирования со-
здать дополнительные денежные потоки, увеличивая 
тем самым стоимость. Предложенная научная разра-
ботка проблемы ценообразования на промышленном 
предприятии имеет следующие теоретико-методоло-
гические отличия и преимущества по сравнению с су-
ществующими работами. 

Управление ценовыми процессами ориентиро-
вано на цели и идеологию стратегического управления 
предприятием, на обеспечение согласованности теку-
щих решений с долгосрочными целями; цены превра-
щаются в инструмент стратегического управления 
предприятием, что наиболее важно для предприятий, 
реализующих стратегию развития.  

Ценовый механизм становится ориентированным 
на стоимостные показатели интегрального свойства 
как основу принятия ценовых решений. Таким обра-
зом, менеджмент предприятия получает возможность 
принимать в области регулирования цен решения, ко-
торые имеют лучший потенциал увеличения стоимо-
сти. 

Стратегия ценовой гибкости, которая реализуется 
через регулирование текучих ценовых колебаний в 
диапазоне, удовлетворяющем условию не снижения 
рентабельности инвестированного капитала, обеспе-
чивает достижение эффективного управленческого 
компромисса между решениями о текучих и будущих 
денежных потоках, сбалансирование маркетинговых 
решений с финансовыми последствиями.  

Ключевые слова: ценовые процессы, коэффици-
ент изменения цен, период устойчивости цен, кальку-
ляционный аспект маржинальной теории ценообразо-
вания, эффективные границы ценовых изменений, 
показатель гибкости ценового механизма предприя-
тия.  

Задорожный Г. В. Глобальное образование и нацио-
нальная хозяйственная элита: методологические основа-
ния осмысления проблемы. — С. 223. 

В русле выживания человечества рассматрива-
ются проблемы формирования хозяйственной элиты 
как главного субъекта возрождения Украины. Элек-
тронная школа представлена как античеловеческий 
проект глобализации, направленный против формиро-
вания хозяйственной элиты. Глобальное образование 
будущего — главный тренд избавления личности чело-
века через полное игнорирование духовности и мо- 
ральности. Хозяйственная элита — фундаментальный 
субъект возрождение национальной системы хозяй-
ствования. Необходимо кардинальное изменение ми-
ровоззрения в формате человечности для формирова-
ния национальной хозяйственной элиты. Раскрыта 
роль школьного и высшего образования в процессе 
противодействия расчеловечиванию и созиданию че-
ловечного будущего. 

Ключевые слова: духовность, интеллект, хозяй-
ственная элита, глобальное образование, личность, ду-
ховно-ноосферо-устойчивое хозяйственное развитие, 
идентичность, ценности. 

Залознова Ю. С., Солдак М. А. Международный 
высокотехнологический кластер как составляющая со-
временной концепции европейской интеграции в на- 
учно-образовательное и инновационное пространство. — 
С. 113. 

Украине для стабильного, всеобъемлющего и 
устойчивого экономического роста необходима совре-
менная промышленность, основанная на разработке и 
внедрении инновационных технологий Индустрии 4.0. 
Значительным инновационным потенциалом обла-
дают высокотехнологические производства и услуги. 
Для их развития в Украине должны выгодно исполь-
зоваться возможности интеграции в Европейское ис-
следовательское пространство как инструмент адапта-
ции стандартов и норм Европейского Союза в сфере 
образования, науки и инноваций. 

Цель статьи состоит в обосновании научно-мето-
дических положений формирования соответствующей 
ниши украинско-польского научно-образовательного 
и инновационного пространства в виде пилотного 
проекта создания международного высокотехнологи-
ческого кластера Индустрии 4.0 с участием промыш-
ленных предприятий и учреждений образования и 
науки. 

На примере Приднепровского экономического 
района обоснованы научно-методические положения 
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проведения эксперимента по формированию соответ-
ствующей ниши украинско-польского научно-образо-
вательного и инновационного пространства в виде пи-
лотного проекта создания международного высокотех-
нологичного кластера. Отмечено, что его ключевым 
актором может выступать научный центр — учрежде-
ние, ориентированное на выполнение конкретных  
функций с целью научно-инновационного обеспече-
ния модернизации промышленности безотносительно 
административно-территориальных границ. Эффек-
тивное функционирование технологических парков 
необходимо для объединения в единое целое образо-
вания, науки и производства. Создание представи-
тельства главного научно-образовательного учрежде-
ния-стейкхолдера польской стороны на территории 
технопарка в Украине и представительства украин-
ского научного центра на территории польского тех-
нопарка должно обеспечить обеим сторонам PR-
поддержку на территории стран-участниц, доступ к 
маркетинговым исследованиям рынка, экспертным 
консультациям, общению с инвесторами, програм- 
мистами. 

Ключевые слова: высокотехнологический кла-
стер, научно-образовательное и инновационное про-
странство, промышленность, технологический парк. 

Костенюк Ю. Б., Ткаченко М. О. Реализация 
стратегических императивов в развитии торгового 
предприятия. — С. 161. 

Методология исследования. Методами исследова-
ния в данной работе являются: анализ и синтез для 
определения внешних и внутренних факторов, кото-
рые влияют на деятельность предприятия; метод науч-
ного обобщения; статистические методы обобщения 
информации. 

Результаты. Проведен анализ внешней и внут-
ренней среды ООО «Бюро Вин» и на основе этого 
определены стратегические императивы предприятия. 
В результате анализа были выявлены основные конку-
ренты компании в профильной нише, определен 
удельный вес употребления вина в группе алкоголь-
ных напитков в Украине, а также сформированы и 
определены внутренние факторы влияния на деятель-
ность предприятия. Определены рыночная доля ООО 
«Бюро Вин» и возможности совершенствования по-
тенциала компании. 

Новизна. Новизна работы заключается в сформи-
рованном подходе оценивания стратегического поло-
жения предприятия и разработке на основе этого стра-
тегических императивов, который заключается во все-
стороннем обзоре экзогенных и эндогенных факторов. 

Практическая значимость. Практическая значи-
мость работы заключается в разработке стратегических 
императивов предприятия на основе анализа влияния 
социально-экономических явлений макромасштаба, 
расчета рыночной доли компании и финансовой ста-
бильности. 

Ключевые слова: внешняя среда, внутренняя 
среда, конкурентоспособность, стратегия развития, 
товарооборот вина, инфляция, стратегические импе-
ративы.  

Латишева Е. В., Ипатова Н. А., Ипатов В. В. Ин-
тернет-маркетинг как способ повышения эффективно-
сти деятельности и конкурентоспособности компаний 
туристической отрасли. — С. 178. 

В данной статье рассматривается сущность и воз-
можности использования Интернет-маркетинговых 
мероприятий для компаний туристической отрасли, 
подчеркивается их позитивное значение. Для этого 
приводятся статистические данные объема рынка ре-
кламы и Интернет-рекламы, а также данные экономи-
ческого эффекта от применения в условиях конкрет-
ного отечественного туристического агентства предло-
женных Интернет-маркетинговых мероприятий, таких 
как: контекстная и баннерная реклама, поисковая оп-
тимизация, SMM-продвижение.  

Установлено, что сейчас Интернет стал неотъем-
лемой частью нашей жизни, при этом Интернет-тех-
нологии изменили не только повседневную жизнь об-
щества, но и поставили под вопрос существование, 
как больших предприятий, так и субъектов малого и 
среднего предпринимательства. 

Обоснованно, что практически во всех отраслях 
случились кардинальные сдвиги, вызванные этими из-
менениями. Конкуренция стала жестче, и те компа-
нии, которые смогли адаптироваться в новых усло-
виях, получили новые качественные изменения, а те, 
которые не смогли адаптироваться, понесли большие 
потери. 

Выяснено, что Интернет-маркетинг является од-
ним из главных инструментов неценовой конкурен-
ции, которая все больше и больше вытесняет ценовую 
конкуренцию, основанную на методе снижения цен. 
Именно поэтому вопросы внедрения Интернет-марке-
тинговых мероприятий требуют дальнейшего исследо-
вания. 

Установлено, что для внедрения Интернет-мар-
кетинговых мероприятий требуется определить целе-
вую аудиторию, сложить портрет клиента, поставить 
четкие цели и уже следующим шагом избрать каналы 
привлечения клиентов. 

Доказано, что Интернет-маркетинг подходит для 
дорогого вида бизнеса, является выгоднее, чем нагляд-
ная реклама. Замечено, что надо учитывать, что ин-
тернет-маркетинг развивается очень быстро, и смогут 
выиграть только те предприниматели, которые умеют 
быстро адаптироваться по новым условиям введения 
бизнеса. 

Ключевые слова: Интернет-маркетинг, Интер-
нет-маркетинговые мероприятия, контекстная ре-
клама, поисковая оптимизация, SMM-продвижение, 
таргетинг, контент-маркетинг. 

Мельченко В. И., Фомиченко И. П., Башто-
вой В. П., Пахомова А. В. Особенности развития еvent-
менеджмента как элемента информационно-комму-
никационных технологий в публичном управлении. — 
С. 106. 

В статье рассмотрен event-менеджмент как соста-
вляющая часть информационно-коммуникационных 
технологий в публичном управлении. Возможности, 
перспективы и получение дополнительных преиму-
ществ, которые несет в себе организация event-меро-
приятий, и незначительное внимание со стороны ру-
ководителей органов публичного управления свиде- 
тельствует о необходимости проведения исследований 
в направлении актуализации инструментария event-
менеджмента. Указано, что применение технологий, 
которые предлагаются event-менеджментом, позво-
ляют оптимизировать затраты на проведение меро-
приятий, повысить авторитетность органов публич- 
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ного управления, повысить заинтересованность насе-
ления в предложенных event-мероприятиях и лояль-
ность к деятельности органов власти. Определено, что 
использование event-менеджмента целиком логически 
отображает содержание деятельности органов публич-
ной власти в условиях информационного общества. 
Объединение коммуникативной функции и функции 
предоставления услуг по смыслу и является назначе-
нием современной системы публичного управления. 
Основными предпосылками внедрения концепций 
event-менеджмента в деятельность органов власти яв-
ляется демасификация населения, ориентир органов 
власти на потребителя административных услуг как 
полноправного участника отношений в сфере власти, 
увеличение спроса на объединение развлекательных и 
социальных элементов, потребность в активизации 
населения ради преодоления политического и соци-
ального абсентеизма. 

Ключевые слова:  event-менеджмент, мероприятие, 
модели, жизненный цикл, публичное управление, 
коммуникации, средства массовой информации, ор-
ганы власти. 

Новикова О. Ф., Панькова О. В., Азьмук Н. А., 
Касперович А. Ю. Формирование нового качества тру-
довой жизни в Украине в условиях цифровизации эконо-
мики: концептуализация исследования. — С. 204. 

В статье авторами определены и обоснованы со-
ставляющие системного концепта научного исследо-
вания «Становление нового качества трудовой жизни 
в условиях цифровых трансформаций», которое про-
водится в рамках целевой программы научных иссле-
дований НАН Украины «Становление нового качества 
жизни» на 2021. Актуальность разработки указанного 
концепта обусловлена быстрой трансформацией соци-
ально-трудовой сферы, рынка труда и занятости в 
Украине в результате развития цифровой экономики 
и необходимостью становления нового качества тру-
довой жизни в Украине в этих условиях. Ключевой 
проблемой является отсутствие системного и сбалан-
сированного концептуального, стратегического и так-
тического видения развития социально-экономиче-
ской и трудовой сферы в современных условиях. 

Разработанный авторами концепт содержит опи-
сание проблемного поля, задач и содержательного 
наполнения исследования. Он является основой экс-
пертного опроса по проблемам качества трудовой 
жизни в условиях цифровых трансформаций. Резуль-
таты исследования, проведенного на основе автор-
ского концепта, позволят усовершенствовать научно-
аналитическое обеспечение разработки и реализации 
государственной социально-экономической политики 
Украины и определить приоритетность по формиро-
ванию нормативно-правовых, организационно-управ-
ленческих, информационно-коммуникативных и дру-
гих механизмов становления нового качества трудовой 
жизни в условиях цифровых трансформаций. 

Показана целесообразность дальнейшего исполь-
зования этого концепта, что позволит уточнить и 
обосновать исследовательские поиски и приоритеты, 
создать предпосылки для формирования и проведения 
на постоянной основе комплексного мониторинга со-
стояния социально-трудовой сферы в условиях циф-
ровизации экономики. 

Ключевые слова: качество трудовой жизни, циф-
ровые трансформации, достойный труд, платформен-
ная экономика, защита трудовых прав и гарантий, со-
циальный диалог, угрозы пандемии COVID-19, разви-
тие трудового потенциала Украины. 

Петрова И. П. Современные тенденции и перспек-
тивы развития публично-частного партнерства в реа-
лизации смарт-специализации в Украине. — С. 84. 

Исследовано современное состояние развития 
публично-частного партнерства и обоснованы пер-
спективы развития ППП в реализации смарт-специа-
лизации в Украине. Определено, что реализация дого-
воров на основе публично-частного партнерства нахо-
дится на начальной фазе. Несмотря на усовершенство-
вание законодательства о партнерском взаимодей-
ствии государства и бизнеса, количество проектов 
ППП не увеличилось. Проанализирована информация 
о публично-частном партнерстве на сайтах областных 
государственных администраций. Выявлено, что по-
степенно происходит интеграция ППП в практику 
стратегирования социально-экономического развития 
регионов на основе смарт-специализации. Проанали-
зированы региональные стратегии развития в исполь-
зовании публично-частного партнерства и даны реко-
мендации по перспективам развития ППП в реализа-
ции смарт-специализации в Украине. Предложено 
разработать План мероприятий «Дорожную карту» 
развития публично-частного партнерства. Установ-
лено, что результатом разработки «Дорожной карты» 
является определение направлений практической реа-
лизации региональной политики Украины в сфере 
публично-частного партнерства. 

Ключевые слова: публично-частное партнерство, 
развитие, стратегия, смарт-специализация, стратеги-
рование. 

Пидоричева И. Ю., Ляшенко В. И., Антонюк В. П., 
Шевцова А. З., Швец Н. В., Землянкин А. И. Замечания 
и предложения к проекту Закона Украины «Про под- 
держку и развитие инновационной деятельности». — 
С. 231. 

Предложения специалистов Института эконо-
мики промышленности НАН Украины подготовлены 
в рамках общественного обсуждения проекта Закона 
Украины «Про поддержку и развитие инновационной 
деятельности», предложенного Министерством обра-
зования и науки Украины 13 октября 2021 г. на офи-
циальном сайте (ссылка: https://mon.gov.ua /ru/ news/ 
gromadske-obgovorennya-zakonoprojekt-shodo-pidtrimki-
ta-rozvitku-innovacijnoyi-diyalnosti?fbclid=IwAR1TZx8pj 
HrpYmKglHDqRSPgSiLNumPKwx0NWXRstPleZxW4).  

Обоснованы предложения по доработке и усо- 
вершенствованию проекта Закона Украины «Про под-
держку и развитие инновационной деятельности» в 
части дополнения и редактирования отдельных его 
статей, устранения противоречий с другими норма- 
тивно-правовыми актами Украины. Предложения ка-
саются уточнения определения терминов (статья 1), 
полномочий органов законодательной и исполнитель-
ной власти в сфере инновационной деятельности (ста-
тьи 3-13), элементов инновационной инфраструктуры 
(статьи 14, 17-18), понятия, принципов, целей и задач 
осуществления государственной политики в сфере ин-
новационной деятельности (статьи 24, 25), основ, 
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принципов и методов государственной поддержки ин-
новационной деятельности (статьи 28, 29). 

Указанные предложения направлены на усовер-
шенствование институционального обеспечения раз-
вития инновационной деятельности и формирование 
действенной национальной инновационной экоси-
стемы Украины.  

Отдельные замечания и предложения были 
учтены Директоратом науки и инноваций МОН Укра-
ины при доработке вышеупомянутого законопроекта 
и обнародованы на официальном сайте по ссылке 
https://mon.gov.ua/storage/app/media/gromadske-obgovo 
rennya/2021/11/11/Zvit.HO.proyekt.ZU-Pro.pidtr.rozv. 
innovats.diyal.11.11.pdf. 

Ключевые слова: инновационная деятельность, 
проект Закона Украины «Про поддержку и развитие 
инновационной деятельности», государственная поли-
тика в сфере инновационной деятельности, государ-
ственная поддержка инновационной деятельности, 
институциональное обеспечение, национальная инно-
вационная экосистема.  

Пижук О. И. Дифференциация доходов населения: 
перспективы сокращения неравенства в условиях цифро-
визации — С. 213. 

В рамках данного научного исследования осу-
ществлена аналитическая оценка уровня дифференци-
ации доходов населения, определены спектр угроз, 
связанных с проблемами справедливости их распреде-
ления, а также вероятность сокращения или, наобо-
рот, усиление гендерного неравенства в сфере оплаты 
труда в условиях масштабной цифровизации эконо-
мики Украины и мира. 

Методологическая основа исследования базиру-
ется на системном и диалектическом подходе, а также 
общенаучных и фундаментальных положениях эконо-
мической науки. Для достижения цели статьи были 
использованы общие и специальные методы позна-
ния, в частности сравнительного анализа и синтеза — 
при исследовании тенденций изменения доли труда в 
ВВП, темпов роста (снижения) реальной заработной 
платы и производительности труда в Украине, темпов 
роста среднемесячной заработной платы по видам 
экономической деятельности; регрессионного анализа 
и ранговой корреляции — при установлении взаимо-
связи между доступом населения к сети Интернет и 
гендерным разрывом в оплате труда. 

Используя регрессионный анализ, на основе ста-
тистических данных относительно гендерного разрыва 
в оплате труда (Y) и процента населения, имеющих 
подключение к сети Интернет (переменная х), дока-
зана гипотеза о том, что цифровизация все же имеет 
потенциал для уменьшения гендерного неравенства 
путем выявления зависимости Y от х. Данная гипотеза 
также нашла свое подтверждение в результате расчета 
коэффициентов ранговой корреляции Спирмена и 
Кендалла, которые указывают на наличие значимого 
взаимосвязи между уровнем проникновения населе-
ния Украины в Интернет и гендерным разрывом в 
оплате труда. Математическим инструментом для 
определения вероятности уменьшения гендерного не-
равенства в оплате труда в будущем был избран тест 
Пирсона. Результаты исследования также позволяют 
отметить, что преждевременная деиндустриализация 
приводит к уменьшению доли занятости в сфере про- 

изводства и эта тенденция, вероятно, усилит дефеми-
низации производственного труда. 

Ключевые слова: цифровизация, производитель-
ность труда, оплата труда, регрессионный анализ, тест 
Пирсона, гендерное неравенство. 

Попова А. Ю. Коммуникационная составляющая 
маркетинговой деятельности коммунальных предприя-
тий как фактор обеспечения конкурентоспособности го-
рода. — С. 169. 

В статье определена специфика маркетинговой 
деятельности коммунальных предприятий в процессе 
реформирования жилищно-коммунального хозяйства 
Украины. Проанализирована взаимосвязь качества 
коммунальных услуг с уровнем конкурентоспособно-
сти города; предложено усовершенствование комму-
никационной составляющей маркетинговой деятель-
ности коммунальных предприятий с помощью инстру-
ментов Public relations; обоснована необходимость ин-
формационной транспарентности как предпосылки 
эффективных коммуникаций между коммунальными 
предприятиями и потребителями их услуг. 

Ключевые слова: коммуникации, маркетинг, 
коммунальные предприятия, конкурентоспособность 
города, транспарентность. 

Попова Д. В. Интеллектуальный менеджмент кон-
курентоспособностью международных корпораций. — 
С. 127. 

В новейшей экономике знаний возрастает акту-
альность формирования и повышения конкурентоспо-
собности интернациональных компаний. Указанное 
предопределяет необходимость корпорациями созда-
вать новые механизмы менеджмента инновациями и 
инновационно-интеллектуальными компетенциями, 
что, в свою очередь, выстраивает общую концепцию 
интеллектуального менеджмента конкурентоспособ-
ностью на уровне отдельной корпорации. Однако су-
ществующие сегодня теоретические подходы к ме-
неджменту конкурентоспособностью не позволяют 
получить исчерпывающую информацию для формиро-
вания универсального управленческого инструмента-
рия основанного на интеллектуальном менеджменте 
знаниями и инновациями и компетенциями междуна-
родной корпорации для достижения глобальной кон-
курентоспособности. Поэтому целью статьи является 
формирование комплексного алгоритма достижения 
конкурентноспособного лидерства международной 
компании за счет использования интеллектуального 
менеджмента. Соответственно в статье определены 
ключевые инновационно-интеллектуальные компе-
тенции корпорации на международных рынках, по-
строена логическая система формирования конку-
рентных преимуществ корпорации на основе приме-
нения КИИК и разработана модель и механизм ин-
теллектуального менеджмента конкурентоспособ- 
ностью корпорации на основе создания центров ин-
новационно-интеллектуальных компетенций. Такой 
комплексный подход в контексте реализации интел-
лектуального менеджмента будет обеспечивать, в ко-
нечном итоге, повышение конкурентоспособности 
международной корпорации. 

Ключевые слова: интеллектуальный менеджмент, 
международная конкурентоспособность, корпорация, 
международный рынок, инновационно-интеллекту- 
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альные компетенции, конкурентные преимущества, 
менеджмент знаниями и инновациями. 

Пушак Г. И., Васылив Н. Ю. Проблемы развития 
рынка природного газа в Украине на конкурентной ос-
нове. — С. 76. 

В статье проанализированы основные параметры 
функционирования отечественного рынка природного 
газа в контексте обеспечения на нем конкурентных от-
ношений между хозяйствующими субъектами. Выяв-
лено, что в сферу природной монополии относят 
рынки транспортировки, хранения и распределения 
природного газа; рынок поставки природного газа це-
лесообразно считать потенциально конкурентным. 
Исследованы тенденции изменения цен на розничном 
рынке природного газа для бытовых и небытовых по-
требителей. Осуществлен сравнительный анализ оте-
чественных цен на природный газ и его доставку с це-
нами европейских стран, приведена структура цены 
природного газа для населения в Украине и странах 
ЕС. Очерчены ключевые аспекты развития нацио-
нального розничного и оптового рынка природного 
газа. 

Приведены основные факторы влияния на разви-
тие конкурентной среды на отечественном рынке при-
родного газа и определены основные проблемы его 
формирования.  

Ключевые слова: рынок природного газа, снаб-
жение природным газом, конкуренция, конкурентная 
среда, монополия. 

Пушак Я. Я., Трушкина Н. В. Сущность понятия 
«финансовый мониторинг» в контексте обеспечения 
национальной безопасности. — C. 197. 

В статье изложены результаты экспертного 
опроса украинских предприятий для выявления 
ущерба от экономических преступлений, мошенниче-
ства и коррупции. 

Проанализированы и обобщены научные под-
ходы к определению понятия «финансовый монито-
ринг», которые условно систематизированы в следую-
щие группы: система, комплекс мероприятий, инсти-
тут, инструментарий, механизм, составляющая без-
опасности, форма финансового контроля. 

Установлено, что в большинстве под финансо-
вым мониторингом, как правило, понимается система 
законодательно закреплённых информационных, кон-
трольных и правоохранительных процедур; система 
мер финансового, административного, уголовного и 
оперативно-розыскного характера; система постоян-
ного наблюдения; совокупность мер субъектов финан-
сового мониторинга; институт финансового права; ин-
струмент государственного регулирования; эконо-
мико-правовой механизм в сфере предотвращения и 
противодействия легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путём; составляющая си-
стемы обеспечения экономической безопасности; спе-
цифическая форма государственного финансового 
контроля; составляющая финансовой безопасности 
государства. 

На этом основании предложен авторский подход 
к трактовке этой экономической категории как ин-
струмента обеспечения национальной безопасности 
на основе реализации совокупности институциональ-
ных, нормативно-правовых, организационно-эконо- 

мических, инновационных, инвестиционных, инфор-
мационных мероприятий. 

В результате исследования выявлено, что, не-
смотря на некоторые положительные законодательные 
инициативы по созданию и функционированию си-
стемы финансового мониторинга в Украине, все же 
существуют определённые проблемы недостаточно 
эффективного нормативно-правового обеспечения в 
этом направлении. Большинство законодательных и 
нормативных документов не корреспондируются друг 
с другом. В некоторых из них речь идёт только о га-
рантировании национальной безопасности, но не про-
писаны общие принципы финансового мониторинга 
как инструмента обеспечения национальной безопас-
ности. Не определены надлежащие институциональ-
ные условия развития системы предотвращения и про-
тиводействия легализации (отмыванию) доходов, по-
лученных преступным путём. Не разработаны соответ-
ствующие механизмы институционального, организа-
ционно-экономического, финансового и информаци-
онного обеспечения функционирования системы фи-
нансового мониторинга с позиций национальной без-
опасности государства. Для решения этих проблем 
определены направления совершенствования норма-
тивно-правового регулирования развития системы 
финансового мониторинга в Украине. 

Ключевые слова: национальная экономика, фи-
нансовый мониторинг, национальная безопасность, 
экономическая безопасность, финансовая безопас-
ность, субъект хозяйствования, уточнение терминоло-
гии, систематизация, нормативно-правовое регулиро-
вание, направления совершенствования, эффект. 

Соколовская Е. Н. Прямые иностранные инвести-
ции в экономике Украины: состояние и проблемы привле-
чения. — С. 92. 

Одним из главных источников устойчивого эко-
номического роста любой страны являются инвести-
ции. Особую потребность в инвестициях, в том числе 
иностранных, испытывают страны с переходной эко-
номикой, к которым относится Украина.  

В данной статье поставлена цель провести анализ 
состояния и динамики прямого иностранного инве-
стирования и определить отраслевую структуру пря-
мых иностранных инвестиций в национальной эконо-
мике в отраслевом измерении для определения про-
блем и возможностей инвестиционного развития 
Украины. 

По результатам анализа установлено, что объемы 
прямых иностранных инвестиций в Украине остаются 
на низком уровне, а их объемы не могут повлиять на 
решение проблем, связанных с сырьевой направлен-
ностью и отраслевой неэффективностью националь-
ной экономики. Проанализированы тенденции при-
влечения прямых иностранных инвестиций в Украину 
и определены главные факторы торможения этого 
процесса, связанные с продолжающимся военным 
конфликтом на востоке Украины, макроэкономиче-
скими проблемами, политической нестабильностью и 
низким качеством институтов. 

Установлено, что, начиная с 2018 г., происходит 
постепенное возобновление интереса иностранных 
инвесторов к Украине. В то же время, установлено, 
что иностранные инвестиции направляются преиму-
щественно в менее технологически- и наукоемкие от-
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расли и сферы экономики. На долю последних прихо-
дится около 60% от общего объема прямых иностран-
ных инвестиций в экономике Украины. Подчеркнуто, 
что приоритетами для национального и иностранного 
инвестирования в Украине должны быть средне- и вы-
сокотехнологичные отрасли промышленности, на 
долю которых в настоящее время приходится всего  
несколько процентов в общей структуре прямых ино-
странных инвестиций. Для исправления сложившейся 
ситуации предложено внедрять налоговые и неналого-
вые методы инвестиционного стимулирования, среди 
которых особое место должны занимать индустриаль-
ные парки как один из наиболее действенных инстру-
ментов привлечения иностранных инвестиций в ми-
ровой практике. Они способствуют не только притоку 
иностранных инвестиций, но предоставляют немало 
других преимуществ странам и регионам, среди кото-
рых: создание новых рабочих мест, повышение объе-
мов промышленного производства, рост и диверсифи-
кация экспорта, привлечение зарубежных технологий 
и управленческих практик, развитие высокотехноло-
гичных отраслей промышленности. Во всех эти пре-
имуществах и выгодах от создания индустриальных 
парков испытывает потребность Украина.  

Ключевые слова: инвестиции, прямые иностран-
ные инвестиции, иностранное инвестирование, про-
мышленность, сфера услуг, страны с переходной эко-
номикой, экономика Украины, инвестиционное раз-
витие. 

Столярова В. В. Концептуально-аналитическое 
обеспечение стратегического планирования социально-
экономического развития страны и регионов. — С. 33. 

В статье представлены результаты экспертно-
проектной оценки технологий подготовки и принятия 
стратегических решений Центральных органов испол-
нительной власти. Раскрыты механизмы решения про-
блем стратегического планирования социально-эко-
номического развития государства и регионов как еди-
ной системы жизнедеятельности. 

Рассмотрена государственная региональная по-
литика как ведущая составляющая социально-эконо-
мической политики на основе метрологии региональ-
ного человеческого развития в базовом, текущем и бу-
дущем периодах. 

Проведен сравнительный анализ ведущих поло-
жений проектов законов Украины «О государственном 
стратегическом планировании» 2011 и 2017 гг. Опре-
делены типовые сроки государственных стратегий ре-
гионального развития на периоды до 2015, 2020 и 2027 
годов для формирования единого глоссария стратеги-
ческого планирования социально-экономического 
развития государства и регионов. 

Используя обоснованные автором принципы 
формирования комплексного стратегического плани-
рования в качестве теоретической и рабочей гипотез 
исследования, раскрыта эволюция принципов соци-
ально-экономической и региональной политики 
Украины в 2006-2021 гг. Сгруппированы показатели 
согласования деятельности центральных и местных 
органов исполнительной власти и органов местного 
самоуправления по социально-экономическому раз-
витию регионов. 

Раскрыты этапы становления информационно 
методического опыта локализации глобальных ЦРТ и 
ЦСР на периоды до 2015 и 2030 годов с рейтинговыми 

оценками Индекса регионального человеческого раз-
вития. Рассмотрены процедуры определения стратеги-
ческих ценностей регионального развития. 

Приведены проблемные вопросы в сфере реали-
зации Государственных стратегий регионального раз-
вития, связанных с необходимостью внедрения бюд-
жетной децентрализации и бюджетной федерализации 
унитарного государства. 

Ключевые слова: социально-экономическое раз-
витие, стратегическое планирование, государственная 
стратегия, план мероприятий по реализации страте-
гии, финансирование развития, бюджетная децентра-
лизация, бюджетный федерализм, Цели Развития Ты-
сячелетия (ЦРТ), Цели Устойчивого Развития (ЦСР). 

Суходоля А. М., Рябцев Г. Л., Харазишвили Ю. М. 
Методология оценки влияния угроз на уровень энергети-
ческой безопасности. — С. 3. 

В условиях энергетического перехода, геополити-
ческого противоборства за энергетические ресурсы и 
технологическое лидерство, изменения моделей функ-
ционирования энергетических рынков, использования 
энергоносителей в качестве оружия для достижения 
политических целей в «гибридных» войнах, растет по-
требность в обеспечении возможности органов власти 
нейтрализовать угрозы энергетической безопасности 
или уменьшать негативные последствия их влияния.  

Для решения этой задачи разработана базиру- 
ющаяся на системном подходе методика оценки вли-
яния угроз на уровень энергетической безопасности. 
Оценивание состоит из трех этапов — идентификации, 
анализа и, собственно, оценки. Идентификация 
угрозы заключается в ее обнаружении, регистрации и 
описании. Используется формула: «фактор влияния» 
из-за наличия «уязвимости» способен привести к «по-
следствиям». Анализ состоит в определении уязвимо-
сти объекта управления и возможных последствий 
влияния реализации угрозы с учетом наличия или от-
сутствия действий субъекта управления, направлен-
ных на ее нейтрализацию. Оценка угроз заключается 
в установлении суммарного риска каждой идентифи-
цированной угрозы путем объединения совокупных 
негативных последствий ее реализации, вызванных 
общей уязвимостью объекта управления, и соответ-
ствующих вероятностей.  

Разработанная методика позволила оценить 
угрозы энергетической безопасности Украины по со-
стоянию на 1 сентября 2021 г. Установлено, что 
наиболее значимыми из них являются: деградация 
энергетических систем и сетей, непрофессионализм в 
формировании и реализации политики, вмешатель-
ство государства в функционирование рынков (внут-
ренние угрозы); кибератаки, вымывание профессио-
нальных кадров, военные действия (внешние угрозы).  

Систематическая оценка угроз энергетической 
безопасности позволит субъектам управления лучше 
понимать явления, тенденции и факторы, которые де-
лают невозможной или усложняют реализацию на- 
циональных интересов Украины в энергетической 
сфере. 

Ключевые слова: системный подход, энергетиче-
ская безопасность, угроза, риск, идентификация, 
оценка.  

Сытник Е. А. Совершенствование регуляторной по-
литики и инвестиционно-финансовых расчетов для фор- 
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мирования благоприятной инвестиционной среды в ста-
ропромышленном регионе. — С. 100. 

В статье на основе обзора программных докумен-
тов по развитию Донецкой и Луганской областей про-
анализированы недостатки государственных стратегий 
экономического развития Донецкой и Луганской об-
ластей как старопромышленного региона, выявлены 
основные недостатки регуляторной политики с точки 
зрения роста трансакционных издержек, а также пред-
ложены модифицированные формулы для усовершен-
ствования инвестиционно-финансовых расчетов, осу-
ществляемых при обосновании инвестиционных про-
ектов, с целью формирования благоприятной ин- 
вестиционной среды в старопромышленном регионе. 

Произведена оценка изменений инвестиционной 
среды и изменения роли промышленности как веду-
щего вида экономической деятельности. Определен 
ряд упущений в формировании благоприятного ин- 
вестиционного климата и слабых мест в программах 
регионального развития. Определен список субъектов 
специального режима инвестиционной деятельности в 
старопромышленных регионах. На основе составля- 
ющих рейтинга ведения бизнеса по международным 
сравнениям установлены негативные тенденции в 
формировании бизнес-климата в Украине. Доказана 
необходимость корректировки стандартного набора 
мероприятий, обеспечивающих эффективное внедре-
ние ТПР в пределах Донецкой и Луганской областей. 
Обоснована необходимость учета трансакционных из-
держек при расчете общеизвестных показателей, кото-
рые служат критериями целесообразности реализации 
инвестиционных проектов. 

Ключевые слова: старопромышленный регион, 
Стратегия экономического развития, Государственная 
стратегия регионального развития, трансакционные 
издержки, внутренняя норма доходности, чистая при-
веденная стоимость проекта, индекс доходности. 

Уткин В. П. Предпосылки, модели и структуры 
промышленных кластерных объединений. — C. 191. 

В статье рассмотрена роль кластерных инициатив 
как предпосылки создания промышленных кластер-
ных систем. Представлены определенные предпо-
сылки для инициации создания кластера, а также фор-
мальные факторы, определяющие мотив и первопри-
чину создания кластеров. Определены функциональ-
ные признаки участников кластера и их место в орга-
низационных моделях. Представлены типы организа-
ционной структуры кластерной политики.  

Ключевые слова: кластеры, система, конкуренто-
способность, кластерная структура, кластерная мо-
дель, кластерная политика. 

Хандий Е. А., Шамилева Л. Л., Кобцева Д. А. Вза-
имосвязь между социально-экономическими трансфор-
мациями и формированием нового качества жизни. — 
С. 142. 

В статье исследовано влияние социально-эконо-
мических трансформаций на формирование базовых 
условий жизнедеятельности и жизнеобеспечения в си-
стеме формирования нового качества жизни. Опреде-
лены внешние и внутренние факторы, которые фор-
мируют среду социоэкономических преобразований и 
имеют разнонаправленные векторы влияния на обес-
печение стабильных и сбалансированных условий 
жизнедеятельности. Выделены социоэкономические 

преобразования, которые под воздействием деструк-
тивных факторов сдерживают возможности обеспече-
ния достойных условий жизнедеятельности и станов-
ления нового качества жизни. Выявлены причинно-
следственные связи факторов и условий формирова-
ния нового качества жизни. Основываясь на выявлен-
ных взаимосвязях, уточнено определение понятия «ка-
чество жизни». Систематизированы основные состав-
ляющие социоэкономических преобразований. Обос-
нованы базовые условия жизнедеятельности и жизне-
обеспечения. Предложены основные структурные эле-
менты нового качества жизни в условиях социоэконо-
мических преобразований. 

Ключевые слова: качество жизни, социально-
экономические трансформации, социоэкономические 
преобразования, условия жизнедеятельности и жизне-
обеспечения. 

Чеботарев Е. В., Чеботарев В. А. Содержание про-
филя предпринимателя и обоснование методики компа-
ративного анализа. — С. 147. 

Вхождение Украины в систему международного 
разделения труда как полноценного субъекта выдви-
гает ряд вопросов теории и практики экономической 
компаративистики с точки зрения обоснования мето-
дик сравнения уровней компетентности предприни-
мателей разных стран. Причиной решения этих вопро-
сов является разработка проблемы профиля предпри-
нимателя. Эта проблема актуальна для стран и запад-
ного (англосаксонского) и восточного (японского) ме-
неджмента, а также для других типов предпринима-
тельской культуры. В статье эта проблема решается на 
основе научно-практической триады экономической 
компаративистики «национальная деловая культу-
ра» — «корпоративная культура» — «профиль предпри-
нимателя». Обоснована четкая идентификация исход-
ной категории «профиль предпринимателя». Это си-
стема профессиональных (общепредприниматель-
ских), узкоспециальных, общекультурных, психологи-
ческих и физических компетенций (качеств, свойств, 
требований), идентифицированная в соответствующих 
характеристиках и их результирующих оценках, кото-
рые должен иметь руководитель определенного иерар-
хического уровня организации (предприятия) для 
адекватного выполнения нормативно установленных 
и закрепленных должностных обязанностей. В кон-
тексте обоснования унифицированного инструмента-
рия оценивания компетентностей предпринимателей 
авторами предлагаются десять характеристик компе-
тентностей: «Дистанция власти», «Индивидуализм», 
«Мужество», «Избегание неопределенности», «Долго-
срочная ориентация», «Индульгенция», «Склонность к 
предпринимательству», Обязанность в бизнесе», «Пла-
нирование на предприятии», «Стандартизированность 
бизнес-деятельности».  

Раскрывается содержание данных параметров. 
Приводится описание реально апробированного при 
реализации украинско-польского проекта «Нацио-
нальные деловые культуры Польши и Украины: усо-
вершенствование научно-практических основ сотруд-
ничества на европейских и мировых рынках» методи-
ческого инструментария — двух анкет, позволяющих 
проведение компаративного анализа профилей пред-
принимателей разных стран.  
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Ключевые слова: профиль предпринимателя, 
компетенции предпринимателя, характеристики ком-
петенций предпринимателя, предпринимательство, 
экономическая компаративистика, национальная де-
ловая культура, корпоративная культура. 

Швец Н. В. Реализация интеграционного компо- 
нента региональных стратегий смарт-специализации: 
научно-методический подход. — С. 62. 

В статье рассмотрены вопросы формирования 
интеграционного компонента региональных стратегий 
смарт-специализации, который предполагает налажи-
вание межрегионального и трансграничного сотруд-
ничества в стратегически важных сферах. Подчеркнута 
актуальность и потенциал активизации европартнер- 
ства для регионов Украины в рамках стратегий смарт- 
специализации. 

С целью адаптации и развития разработанного в 
ЕС методологического обеспечения обоснован на- 
учно-методический подход к оценке потенциального 
партнерства при формировании региональных страте-
гий смарт-специализации. Предложено выполнение 
комплекса диагностических и коммуникационных 
процедур по выявлению и оценке перспектив межре-
гионального сотрудничества для каждой проектной 
инициативы на партисипативном этапе процесса 
предпринимательского открытия. Мероприятия по 
идентификации потенциального партнерства вклю-
чают: обоснование целесообразности партнерства и 
интеграции с существующими кластерно-сетевыми 
структурами; идентификацию возможных партнеров, 
изучение их потенциала и интересов; оценку готовно-
сти региональных стейкхолдеров к партнерству; фор-
мирование предложений партнерства по определен-
ному смарт-приоритету. Данные мероприятия позво-
лят определить возможности для ресурсно-компетент-
ного усиления региональных приоритетов смарт-спе-
циализации путем сочетания знаний и активов с ин-
новационно-активными европейскими регионами. 

Предложенный авторский научно-методический 
подход к оценке потенциала кластерно-сетевого парт-
нерства регионов Украины и стран-членов ЕС осно-
вывается на расчете интегрального показателя, учиты-
вающего инновационное сотрудничество каждого ре-
гиона и его кластерно-сетевую активность в конкрет-
ном тематическом направлении смарт-специализации. 
Показана структура и раскрыто содержание расчетных 
процедур для определения интегрального показателя 
потенциала кластерно-сетевого взаимодействия ре- 
гиона на базе информационно-аналитических данных 
европейских рейтингов и платформ. 

Научно-методический подход апробирован на 
примере тематического партнерства Chemicals. После-
довательно раскрыто определение групп индикато- 
ров для оценки инновационного сотрудничества и 
кластерно-сетевой активности 13 регионов Евросоюза, 
которые входят в выбранное партнерство. Сформиро-
ван рейтинг химических регионов по оценке потен- 
циала кластерно-сетевого взаимодействия. 

Ключевые слова: регионы, смарт-специализация, 
межрегиональное партнерство, интеграция, сети, хи-
мический сектор, Украина, Евросоюз. 

Шевченко В. Г., Ляшенко В. І., Осадчая Н. В.  
Мировые тенденции использования водовода. — С. 17. 

Исследованы мировые перспективы развития во-
дородной энергетики. В статье проанализированы 
проблемы и перспективы развития водородной энер-
гетики. 

Водород может способствовать декарбонизации 
ряда секторов, которые включают транспортировку, 
производство химикатов, производство стали. В дан-
ных секторах тяжело уменьшить вредные выбросы. 

Исследована возможность использования водо-
вода в промышленности Украины, проанализированы 
преимущества использования водовода. 

Ключевые слова: водородная энергетика, декар-
бонизация, изменения климата, транспортировка, 
электромобили. 

Шкригун Ю. О. Генезис понятия «логистическая 
деятельность предприятия». — С. 183. 

Текущие изменения экономической и социаль-
ной среды функционирования предприятий, характе-
ризующиеся высоким темпом и непредсказуемостью, 
актуализируют вопросы повышения эффективности 
организации хозяйственной деятельности предпри- 
ятия, в частности, логистической. 

Многогранность понятия и взаимосвязь отдель-
ных составляющих обусловливают необходимость рас-
смотрения генезиса термина «логистическая деятель-
ность» как эволюционного развития и становления 
категории и его ключевых аспектов; соотношение де-
финиций «логистика» и «логистическая деятельность» 
в контексте вопроса деятельности на уровне предпри-
ятий. 

Проанализированы и обобщены существующие 
теоретические подходы к определению понятия «ло-
гистическая деятельность», которые условно система-
тизированы в следующие группы: направление хозяй-
ственной деятельности; совокупность системных 
практических действий; комплекс функциональных, 
управленческих, обеспечивающих процессов и опера-
ций; единый технологический процесс, движение цен-
ностей; единая интегрированная функция реализации 
цели. 

На этой основе уточнены суть и содержание ка-
тегории «логистическая деятельность предприятия», 
под которой понимается совокупность всех процессов 
(а именно процессов обеспечения непрерывного, 
своевременного, оптимального и экономически эф-
фективного движения логистических потоков на всех 
стадиях производственного процесса в соответствии с 
прогнозами и стратегическими планами деятельности 
предприятия) в едином комплексе, которые должны 
соответствовать принципам интегрированности, ин-
новационности, адаптированности к изменяющимся 
условиям современной институциональной и рыноч-
ной среды. 

Ключевые слова: предприятие, логистика, ло- 
гистическая деятельность, генезис, ключевые аспекты, 
концептуальные подходы, систематизация, уточнение 
понятийно-категориального аппарата. 
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Amosha О., Zaloznova Yu., Bryukhovetskaya N., Bu-
leev I. Real-Sector Enterprise Intellectualization as a Pro- 
mising Avenue for the Development of the Modern Economy 
(Conclusions and Recommendations of an Online Science 
and Practical Conference). — Р. 218. 

According to the Decree of the Presidium of the Na-
tional Academy of Sciences of Ukraine «On the Events of 
the National Academy of Sciences of Ukraine on the ce- 
lebration of the 30th anniversary of the Independence of 
Ukraine from 03.03.2021 №82. October 4, 2021 — Scien-
tific-practical online conference «Problems and prospects 
of development of modern economy» held at the Institute 
of Industrial Economics of the National Academy of Sci-
ences of Ukraine. According to the results of the discussion 
of the problems of the real sector of the economy, the in-
tellectual development of enterprises has been defined as a 
promising direction of modernity. 

In the presentations, participants revealed the objec-
tive relationship between the social division of labor and 
the processes of intellectualization as the division of 
knowledge, as well as their specialization, and the order of 
the division of labor. Any division of labor system has a 
«horizontal» dimension — determined by the process of 
transforming the material into the final product — and the 
«vertical» — is determined by the processes of using tools 
of labor, accumulation, systematization, development and 
use of knowledge. The division and transformation of labor 
relations determine industrial revolutions, stimulates tech-
nical and intellectual progress, and forms of long waves and 
cycles of development of material and spiritual world. The 
intellectualization of production expands the space for an 
adaptive division of labor, and its vertical component 
creates the conditions for a transition to a new type of in-
tellectual transformation. 

The conference participants argued that the task of 
reviving the economy and industry in the direction of In-
dustry 4.0 based on the intellectualization of enterprises is 
in the state economic policy and research methodology. 
The State, the business community, scientific organizations 
(especially the National Academy of Sciences of Ukraine) 
and other interested parties are identified as the key players 
in industrial rehabilitation. The development of industrial 
enterprises towards Industry 4.0 does not mean the imme-
diate abandonment of traditional production III-IV tech-
nological systems. Individual industries and enterprises 
have the potential to adopt new standards and enter into 
global value chains. Relevant government mechanisms for 
deepening intellectualization have been identified: import 
substitution, export promotion, public-private partnerships, 
and human capital development. National enterprises 
should have priority over foreign enterprises, with due 
quality. It is advisable to strengthen exports in industry 
once the domestic market is saturated. Intellectualization 
has been shown to require enterprises to: introduce digital 
tools to manage production; permanently transform into 
modern technological realities; create digital culture and 
values of intellectualization, Staff digital skills develop-
ment. 

Keywords: intellectualization of enterprises, modern 
economy, personnel development, government mecha-
nisms, scientific and practical online conference. 

Amosha O., Kocheshkova I. A landscape park as a way 
of revitalizing slag heap of blast-furnace slag. — Р. 71. 

Slag heap have negative impact on the environment, 
at the same time the world has successful examples of in-
dustrial areas revitalization including heaps. 

The slag landfill appeared years ago in water area of 
Mariupol city, the Sea of Azov. It was from metallurgy 
industry wastes.  

Utilization of slag is a time consuming process. It can 
be efficient in one case only: if 100% of produced slag is 
utilized. However, it concerns new waste. To utilize the old 
waste is much harder. For instance, in case of Mariupol 
city landfill slag there is so caked that it is very hard to get 
it away from the shore. 

Landscape reclamation of post-industrial areas is a 
new global trend. The article considers the possibilities of 
landscaping slag heap. 

Taking into account the condition of the slag pile and 
possibilities of landscaping, it is feasible to create a land-
scape park. To meet the up-to-date environmental require-
ments the landscape park should have renewable energy.  

At the same time, the project of a landscape park cre-
ation is important for all therefore every resident of the city 
should be aware of it. Because the creation of the landscape 
park matters everybody the crowd-investing project with 
share capital is the most acceptable form of landscape park 
creation.  

Therefore, the most feasible way to solve slagheaps 
problem is the revitalization that is creation of a landscape 
park powered by renewable energy using crowd-investing 
approach. 

Keywords: blast furnace slag; slag heaps, revitalizing, 
landscaping, landscape park, crowd-investing. 

Andrushkiv B., Hahaliuk O., Kyrych N., Pohaidak O., 
Cherep A., Sherstiuk R. Ways and Tools to Improve the 
Efficiency of Natural Resources in Ukraine. (Management 
Mechanisms and Means of Hydrogen Sulfide Mixture Pro-
cessing into the Black Sea). — Р. 27. 

The article is devoted to the possibilities of using the 
hydrogen sulfide mixture contained in the depths of the 
Black Sea as a raw material for processing into hydrogen 
and obtaining sulfur as a by-product of processing. Pro-
spects and problems of energy resources use in the condi-
tions of energy crisis in Ukraine are considered. 

As a result of the conducted geological exploration 
works and analytical researches the reserves of hydrogen 
sulfide mixture were established, the mechanisms and 
means of its processing into hydrogen were proposed. In 
particular, the expediency of using the absorption - elec-
trochemical method of purification of hydrogen from sul-
fur, which again can be used as a by - product for the needs 
of the national economy. It was found that in the process 
of long-term operation, due to the partial destruction of 
the elements of the electrochemical reactor, the efficiency 
of existing treatment plants is reduced compared to ac-
ceptable values. It is established that sanitary-protective 
measures for processing of raw materials do not correspond 
to the State sanitary rules of protection of atmospheric air 
of settlements, etc. From the ecological point of view, it is 
proposed to use economic-mathematical modeling of mass 
transfer processes in a gas-liquid system taking into account 
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hydrodynamic processes in absorption-electrochemical in-
stallations for air purification from hydrogen sulfide, etc. 

Ways to intensify the process of scientific develop-
ment on this and related issues of its economic efficiency 
are identified. Economic, ecological and safety factors in-
fluencing the intensification of hydrogen sulfide processing 
are studied. Mechanisms and means of improving the effi-
ciency of the use of hydrogen sulfide mixture from the 
Black Sea are described. Ways to organize its processing 
into hydrogen are proposed. It is proposed to take measures 
to develop appropriate scientific and technical programs 
and create a favorable investment climate to attract invest-
ment for their implementation. 

Keywords: hydrogen, sulfur, hydrogen sulfide, pro-
cessing of hydrogen sulfide mixture, ecological safety, ab-
sorption, mass transfer process, electrochemical reactor, 
mechanisms, means. 

Antonyuk V. Human Capital of Ukraine in the Context 
of International Comparisons: Problems and Tasks of its 
Development to Ensure Technological Changes. — Р. 135. 

The article substantiates the relevance of the task of 
forming the human capital of Ukraine to ensure the tech-
nological transformation of the economy. An overview of 
international human capital estimates carried out by the 
World Economic Forum and the World Bank (WB) has 
been made. The methodology and results of the world's 
human capital assessment by the World Bank Group in 
2018 and 2020 are highlighted. A comparative analysis of 
the positions of Ukraine and individual European countries 
in the international rating was made, which made it possi-
ble to identify the areas of lag. It is concluded that the 
biggest problems are observed in the areas of health and 
education. Low quality education leads to the loss of part 
of the years of study and does not provide the opportunities 
for the formation of modern productive abilities that are 
necessary in the era of the Fourth Industrial Revolution. 
High mortality in working age, especially men, leads to a 
direct loss of the formed human capital. That is why the 
Human Capital Index of Ukraine, according to the WB, is 
84% of its value in Poland. Therefore, it is important in 
Ukraine to develop and implement a strategy for the for-
mation, development and preservation of human capital. 

Keywords: human capital, human capital valuation, 
human capital index, World Bank, education quality, ex-
ternal independent evaluation, public health. 

Boichenko M. Green Logistics in Freight Transporta-
tion: Problems, Possible Solutions. — Р. 152. 

The transportation is one of basic sources of negative 
impact on environment.  

Main problems that restrain green logistics develop-
ment in Ukraine are the following: environmental priorities 
depend on economic feasibility; the national system of en-
vironment protection has inefficient management; the ob-
servance of environment protection laws and environmen-
tal rights and duties of citizens is very poor; low compliance 
with environment protection laws and lack of strict ac-
countability for their violation; absence of clear scheme of 
green logistics implementation in a company; there are no 
incentives for green logistics implementation; there is no 
direct cause to effect connection with delivery chain and 
environment etc.  

Possible arrangements that may improve development 
of economic control and market tools for environment pro-

tection against negative impact of movable sources of pol-
lution in Ukraine can be: setting fees for negative environ-
mental impact considering costs necessary for environment 
protection activities; instead of charging fees for pollution 
in the excess of established limits charge for the reparation 
of environmental damage; introducing incentives for com-
panies implementing environmental modernization pro-
grams for movable fleet; giving advantages to transport 
companies that (among other equal terms) comply with 
environmental standards; gradual implementing the system 
of environmental standards statement and environmental 
audit; raising environmental and social responsibility of 
business. 

Keywords: freight transportation, pollution, green lo-
gistics, problems, environment protection, mechanism. 

Buleev I., Ziuz D. The Current State and Prospects for 
the Development of State-Owned Enterprises in the Geological 
Exploration Industry. — Р. 50. 

The current state of functioning of state-owned en-
terprises in the exploration industry was analyzed in the 
context of their ability to perform new prospecting and ex-
ploration works and revaluation of existing promising ob-
jects, in particular, it was found that some enterprises have 
wage arrears, as well as significant tax debt; overloaded with 
depreciated and obsolete property; the volumes of de- 
ductions of a part of net profit to the state budget do not 
allow timely renewal of fixed assets of production, and also 
do not contribute to entrepreneurial initiative. Analyzed 
the regulatory documents in terms of government funding 
for the development of the mineral resource base. Taking 
into account the trends and the current state of enterprises, 
a forecast for their functioning in the near future is given. 
It is noted that the structural-sectoral and state policy as a 
whole is unsystematic, illogical, devoid of strategic plan-
ning. Proposals are given that should contribute to the de-
velopment of state-owned enterprises in the geological  
exploration industry. 

Keywords: state enterprises; geological exploration in-
dustry; mineral resource base; geological exploration work; 
public policy; strategic planning; a nationwide plan. 

Chebotarov Ie., Chebotarov V. The Content of the En-
trepreneur Profile and the Rationale for the Methodology of 
Comparative Analysis. —  Р. 147. 

The entry of Ukraine into the system of the interna-
tional division of labor as a full-fledged subject raises a 
number of issues in the theory and practice of economic 
comparative studies in terms of substantiating methods for 
comparing the levels of competence of entrepreneurs from 
different countries. A prerequisite for solving these issues is 
the development of the problem of the entrepreneur's pro-
file. This problem is relevant for countries of both Western 
(Anglo-Saxon) and Eastern (Japanese) management, as 
well as for countries of all other types of entrepreneurial 
culture. This problem is solved in the article on the basis 
of the scientific and practical triad of economic compara-
tive studies “national business culture” — “corporate cul-
ture” — “entrepreneur profile”. A clear identification of the 
initial category "entrepreneur profile" is substantiated. This 
is a system of professional (general entrepreneurial), highly 
specialized, general cultural, psychological and physical 
competencies (qualities, properties, requirements), identi-
fied in the relevant characteristics and their resulting as-
sessments, which a manager of a certain hierarchical level 
of an organization (enterprise) must possess in order to 
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adequately fulfill the normative and assigned job responsi-
bilities. In the context of substantiating a unified toolkit for 
assessing the competencies of entrepreneurs, the authors 
proposes the following ten characteristics of competencies: 
“Power distance”, “Individualism”, “Masculinity”, “Un-
certainty avoidance”, “Long-term orientation”, “Indul-
gence”, “Inclination to entrepreneurship”, “Commitment 
to the business”, “Planning within the enterprise”, “Stan- 
dardization of business activities”. 

The content of these characteristics is revealed. A  
description is given of the methodological tools that have 
been actually tested in the implementation of the Ukrain-
ian-Polish project "National business culture of Poland and 
Ukraine: improving the scientific and practical foundations 
of cooperation in the European and world markets" me- 
thodological tools — two questionnaires that make it pos- 
sible to conduct a comparative analysis of the profiles of 
entrepreneurs from different countries. 

Keywords: “entrepreneur profile”, entrepreneurial 
competencies, characteristics of entrepreneurial competen-
cies, entrepreneurship, economic comparative studies, na-
tional business culture, corporate culture. 

 
Dvigun A. The Impact of Local Government Reform and 

Territorial Organization of Power on Regional Develop-
ment. — Р. 58. 

The article considers the reform of the administrative-
territorial system in Ukraine as a factor in strengthening 
territorial development, the state of transition to the second 
stage of reform. An assessment of the state of resource ca-
pacity of communities at this stage is given, the problems 
that hinder the formation of wealthy communities and the 
negative consequences for the formation of financial and 
economic potential of communities and regions are de-
scribed. Conclusions are formulated. 

Keywords: decentralization, reform of the administra-
tive-territorial system, community capacity, local strate-
gies, regional disparities. 

 
Erfort I. Yu. The Methodical Basis of Evaluation of the 

Company’s Pricing Processes. — Р. 156. 
In the article, the author performs a task to estimate 

how the level of existing prices and their dynamics (stabi- 
lity, variability) meet the requirement of increasing enter-
prise’s future cash flows which is the base of its value; and 
how to create additional cash flows by means of price ma-
neuvering, enhancing in such a way the company’s value.  

Tackling pricing of manufacturing companies this 
work has the following theoretical and methodical diffe- 
rences and advantages in compare with existing works.   

Pricing management is directed towards aims and  
ideology of strategic company management and towards 
agreement of current decisions with long-term goals; the 
prices become a tool of strategic company management, 
which is the most important for companies implementing 
the strategy of development. 

The pricing mechanism becomes orientated towards 
integral cost indicators as a basis for making price deci-
sions. Hereby, the business management is enabled to take 
price-adjustment decisions with better potential of value 
increasing.   

The strategy of price flexibility implementing via re- 
gulation of current price fluctuation within some interval 
meets the requirement of non decreasing profitability rate 
of invested capital and allows striking the right balance  
between decisions concerning current and future cash flows 

and agreeing marketing decisions with financial conse-
quences. 

Keywords: pricing processes, rate of prices changes, 
period of prices stability, calculating aspect of marginal 
pricing theory, effective boundaries of prices changes, in-
dicator of the flexibility of an enterprise's price mechanism. 

 
Кhandii О. О., Shamileva L. L., Kobtseva D. A. Re-

lationship between Socio-Economic Transformations and the 
Formation of a New Quality of Life. — Р. 142. 

Globalization forms a new geostrategic reality, deter-
mines the patterns of development of the modern world, 
affects the emergence of new value coordinates, transforms 
social, political, economic and public administration sys-
tems, changing living conditions and livelihoods. The pur-
pose of the work is to determine the relationship between 
socio-economic transformations and the formation of a 
new quality of life. The article examines the impact of so-
cio-economic transformations on the formation of basic 
living conditions and livelihood in the system of formation 
of a new quality of life. Under the transformation in various 
spheres of public life are considered special changes that 
determine the qualitative changes in the nature of processes 
or phenomena. Socio-economic transformations are the 
result of appropriate transformation processes. External 
and internal factors that form the environment of socio-
economic transformations and have different vectors of in-
fluence on ensuring stable and balanced living conditions 
are identified. Socio-economic transformations are singled 
out, which under the influence of destructive factors con-
strain the possibility of providing decent living conditions 
and the formation of a new quality of life. Causal links 
between factors and conditions for the formation of a new 
quality of life have been identified. Based on the identified 
relationships, the definition of "quality of life" is clarified. 
Under the quality of life it is proposed to understand the 
objective consequences of the impact of a set of living con-
ditions and life activities that determine the physical, eco-
nomic, mental and social well-being of man. The main 
components of socio-economic transformations are sys-
tematized. The basic conditions of life and livelihood are 
substantiated. The main structural elements of the new 
quality of life under the conditions of socio-economic 
transformations are offered. It is concluded that the for-
mation of a new quality of life is the result of the causal 
process of socio-economic transformations and this neces-
sitates constant diagnostics of the socio-economic environ-
ment and assessment of its main parameters and disclosure 
of the nature of relationships. 

Keywords: quality of life, socio-economic transfor-
mations, socio-economic transformations, living condi-
tions and life support. 

 
Kosteniuk Yu., Tkachenko M. Meeting the Strategic 

Imperatives of Trade Enterprise Development. — Р. 161. 
Methods. Research methods include the method of 

scientific generalization, analysis and synthesis to identify 
key external and internal factors influencing the activities 
of the enterprise; statistical methods of generalization of 
information. 

Results. The article analyzes the external and internal 
environments of LLC «Wine Bureau» and on this basis the 
strategic imperatives of the enterprise are determined. The 
analysis identified the company's main competitors in the 
profile niche, determined the share of wine consumption 
in the group of alcoholic beverages in Ukraine, as well as 
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formed and identified internal factors influencing the com-
pany's activities. Determined the market share of the «Wine 
Bureau» and opportunities to improve the company`s in-
ternal potential. On the basis of strategic decisions, a deci-
sion tree was built, according to which the company's  
highest priority is entering new markets. Among the results 
were identified that the highest priority is given to the com-
pany's entry into new markets, as this is facilitated by the 
current situation. The company sufficiently uses its own 
potential and can increase its own market share, sales due 
to additional borrowed funds. 

Novelty. The novelty of the work lies in the formed 
approach to assessing the strategic position of the enterprise 
and the development on the basis of this strategic impera-
tives, which consists in a comprehensive review of exoge-
nous and endogenous factors. 

Practical value. The practical significance of the work 
lies in the development of strategic imperatives of the en-
terprise based on the analysis of the impact of socio- 
economic phenomena of macro-scale, calculation of the 
company's market share and financial stability. In conclu-
sion, in the future it is possible to expand the set of me- 
thods that assess the strategic potential of the enterprise 
and contribute to the construction of a hierarchical struc-
ture of decisions. Further research will include the use of 
modern Internet-marketing technologies to analyze the en-
terprise and its environment.  

Keywords: external environment, internal factors, 
competitiveness, development strategy, wine turnover, in-
flation, strategic imperatives. 

 
Latysheva O. V., Ipatova N. O., Ipatov V. V. Internet 

Marketing as a Means of Improving the Efficiency of Acti- 
vity and Competitiveness of Companies in the Tourism  
Industry. — Р. 178. 

This article considers the essence and possibilities of 
using Internet marketing activities for companies in the 
tourism industry, emphasizes their positive importance, 
which provides statistics on the volume of the advertising 
market and Internet advertising, as well as data on the eco-
nomic effect of using the Internet in a particular domestic 
travel agency - marketing activities, such as: contextual and 
banner advertising, search engine optimization, SMM-
promotion. 

It is established that now the Internet has become an 
integral part of our lives, while the Internet-technology has 
changed not only the daily life of society, but also called 
into question the existence of large enterprises and small 
and medium enterprises. 

Reasonably, that practically the cardinal changes 
caused by these changes happened in all industries. A com-
petition became harder, and those companies was able to 
adapt oneself in new terms got new quality changes, and 
those that was not able to adapt oneself bore severe losses. 

Internet marketing is one of the main tools of non-
price competition, which is increasingly displacing price 
competition based on the method of reducing prices. That 
is why the implementation of Internet marketing tools 
needs further research. 

For the implementation of Internet marketing activi-
ties it is necessary to determine the target audience, make 
a portrait of the client, set clear goals and the next step is 
to choose the channels to attract customers. 

Internet marketing is suitable for any type of business, 
it is more profitable than visual advertising has been 
proven. Internet marketing is developing very quickly, and 

only those entrepreneurs who can quickly adapt to the new 
conditions of business start-up will be able to win has been 
noted. 

Keywords: Internet marketing, Internet marketing ac-
tivities, contextual advertising, search engine optimization, 
SMM promotion, targeting, content marketing. 

 
Melchenko V., Fomichenko I., Bashtovoy V., 

Pakhomova O. Features of the development of Event Ma- 
nagement as an Element of Information and Communication 
Technologies in Public Administration. — P. 106. 

The article considers event management as an integral 
part of information and communication technologies in 
public administration. Opportunities, prospects and addi-
tional benefits of organizing even-events, and little atten-
tion from the heads of public administration indicates the 
need for research to update the tools of event management. 
It is noted that the use of technologies offered by event 
management allows to optimize the cost of events, increase 
the credibility of public administration, increase public in-
terest in the proposed events and loyalty to the authorities. 
It is determined that the use of event management logically 
reflects the content of the activities of public authorities in 
the information society. The combination of the commu-
nicative function and the function of providing services in 
terms of content is the purpose of a modern system of The 
main prerequisites for the introduction of event manage-
ment concepts in government are the demassification of 
the population, the focus of the government on the con-
sumer of administrative services as a full participant in  
government relations, increasing demand for a combina-
tion of entertainment and social elements, the need to ac-
tivate the population to overcome political and social ab-
senteeism. 

Keywords: event management, event, models, life  
cycle, public administration, communications, mass me-
dia, authorities public administration.  

 
Novikova O., Pankova O., Azmuk N., Kasperovich O. 

Providing a New Quality of Working Life in Ukraine in the 
Conditions of Digitalization of the Economy: Conceptualiza-
tion of Research. — Р. 204. 

The article identifies and substantiates the compo-
nents of the system concept of scientific research "For-
mation of a new quality of working life in the context of 
digital transformations", which is carried out within the tar-
get program of scientific research of the National Academy 
of Sciences of Ukraine "Formation of a new quality of life". 
The urgency to develop this concept is due to the rapid 
transformation of the social and labor fields, labor market 
in Ukraine under the influence of the development of the 
digital economy and the need for a achieving new quality 
of working life in Ukraine in this context. The key problem 
is the lack of a systemic and balanced conceptual, strategic 
and tactical vision of the development of socio-economic 
and labor fields in these conditions. 

The concept developed by the authors contains a  
description of the problem field, tasks and content of the 
study. This concept is the basis of an expert survey on the 
quality of working life in the context of digital transfor-
mations. The results of the research, conducted on the basis 
of the author's concept, will improve the scientific and  
analytical basis for the development and implementation of 
state socio-economic policy in Ukraine. It will also allow 
to determine the priority of the formation of regulatory, 
organizational, managerial, information and communica- 
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tion and other support for the formation of a new quality 
of working life in the context of digital transformations. 

The expediency of further use of this concept is re-
vealed, which will allow to specify and substantiate research 
priorities and to create preconditions for initiating and con-
ducting on a permanent basis comprehensive monitoring 
of the social and labor fields in the context of digitalization 
of the economy. 

Keywords: quality of working life, digital transfor-
mations, decent work, platform economy, protection of la-
bor rights and guarantees, social dialogue, threats of the 
COVID-19 pandemic, development of labor potential of 
Ukraine. 

 
Petrova I. Current Trends and Prospects for the Devel-

opment of Public-Private Partnership in the Implementation 
of Smart-Specialization in Ukraine. — Р. 84. 

The current state of development of public-private 
partnership is studied and the prospects of PPP develop-
ment in the implementation of smart-specialization in 
Ukraine are substantiated. It is determined that the imple-
mentation of agreements on the basis of public-private 
partnership is in its infancy. Despite the improvement of 
the legislation on partnership between the state and busi-
ness, the number of PPP projects has not increased. Infor-
mation on public-private partnerships on the websites of 
regional state administrations is analyzed. It is revealed that 
PPP is gradually being integrated into the practice of strate-
gizing socio-economic development of regions on the basis 
of smart-specialization. The regional development strate-
gies for the use of public-private partnerships are analyzed 
and recommendations are given regarding the prospects for 
the development of PPP in the implementation of smart-
specialization in Ukraine. It is proposed to develop an Ac-
tion Plan " Roadmap" for the development of public-pri-
vate partnership in each region. It was revealed that the 
result of the development of the Roadmap should be to 
determine the areas of practical implementation of 
Ukraine's regional policy in the field of public-private part-
nership. 

Keywords: public-private partnership, development, 
strategy, smart specialization, strategizing. 

 
Pidorycheva I., Liashenko V., Antoniuk V., Shevtsova 

H., Shvets N., Zemliankin A. Comments and Suggestions to 
the Draft Law of Ukraine "On the Support and Development 
of Innovative Activity". — Р. 231. 

The proposals of the specialists of the Institute of In-
dustrial Economics of the National Academy of Sciences 
of Ukraine were prepared within the framework of public 
discussion of the draft Law of Ukraine "On the Support 
and Development of Innovative Activity" proposed by the 
Ministry of Education and Science of Ukraine on October 
13, 2021, on the official website (link: https://mon.gov.ua 
/ru/news/gromadske-obgovorennya-zakonoprojekt-shodo-
pidtrimki-ta-rozvitku-innovacijnoyi-diyalnosti?fbclid=IwA 
R1TZx8pjHrpYmKglHDqRSPgSiLNumPKwx0NWXRst-
PleZxW4)  

Proposals for the revision and improvement of the 
draft Law of Ukraine "On the Support and Development 
of Innovative Activity" are substantiated in terms of sup-
plementing and editing its articles, eliminating contradic-
tions with other normative legal acts of Ukraine. The pro-
posals relate to the clarification of the definition of terms 
(Article 1), the powers of the legislative and executive  

authorities in the field of innovation (Articles 3-13), ele-
ments of the innovation infrastructure (Articles 14, 17-18), 
the concept, principles, goals, and objectives of the imple-
mentation of state policy in the field of innovation (Articles 
24, 25), the foundations, principles, and methods of state 
support for innovation (Articles 28, 29).  

These proposals are aimed at improving the institu-
tional support for the development of innovative activities 
and the formation of an effective national innovation eco-
system in Ukraine. 

Certain comments and suggestions were taken into 
account by the Directorate of Science and Innovation of 
the Ministry of Education and Science of Ukraine when 
finalizing the above-mentioned draft law and made public 
on the official website at the link: https://mon.gov.ua/stor-
age/app/media/gromadske-obgovorennya/2021/11/11/ 
Zvit.HO.proyekt.ZU-Pro.pidtr.rozv.innovats.diyal.11.11. 
pdf. 

Keywords: innovative activity, the draft Law of 
Ukraine "On the Support and Development of Innovative 
Activity", state policy in the field of innovation, state sup-
port for innovation, institutional support, national innova-
tion ecosystem. 

 
Pizhuk O. Differentiation of population incomes: pro-

spects for reducing inequality in terms of digitalization. —  
Р. 213. 

This research provides an analytical assessment of the 
level of income differentiation, outlines the range of threats 
associated with the problems of fair distribution, and iden-
tifies the likelihood of reducing or increasing gender  
inequality in wages in the context of large-scale digitaliza-
tion of Ukraine and the world economy. 

The methodological basis of the study is based on a 
systematic and dialectical approach, as well as general sci-
entific and fundamental provisions of economics. To 
achieve the goal of the article, general and special methods 
of cognition were used. In particular, comparative analysis 
and synthesis — in the study of trends in the share of labour 
in GDP, growth or decrease of real wages and productivity 
in Ukraine, and growth average monthly wages by eco-
nomic activity. Regression analysis and rank correlation — 
establishing the relationship between public access to the 
Internet and the gender pay gap. 

Using regression analysis, based on statistics on the 
gender pay gap (Y) and the percentage of the population 
connected to the Internet (variable x), we hypothesized 
that digitization still can reduce gender inequality by iden-
tifying the dependence of Y from x. This hypothesis was 
also confirmed by calculating Spearman's and Kendall's 
rank correlation coefficients, which indicate a significant 
relationship between the level of penetration of the Ukrai- 
nian population into the Internet and the gender pay gap. 
The Pearson test was chosen as a mathematical tool to de-
termine the probability of reducing gender inequality in 
wages in the future. The research results also suggest that 
premature deindustrialization leads to a decrease in the 
share of employment in production. This trend is likely to 
increase the defeminization of productive labour. 

Keywords: digitalization, labour productivity, wages, 
regression analysis, Pearson test, gender inequality.  

 
Popova D. Intelligent Management of the International 

Corporation Competitiveness. — Р. 127. 
The urgency of forming and increasing the competi-

tiveness of international companies is increasing in the 
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newest knowledge economy. This predetermines the need 
for corporations to create new mechanisms for managing 
innovations and innovative and intellectual competencies, 
which, in turn, builds a general concept of intellectual 
competitiveness management at the level of an individual 
corporation. However, the current theoretical approaches 
to the competitiveness management do not allow obtaining 
comprehensive information for the formation of a universal 
management toolkit based on intelligent management of 
knowledge and innovations and competencies of an inter-
national corporation to achieve global competitiveness. 
Therefore, the purpose of the article is to form the complex 
algorithm for achieving competitive leadership of an inter-
national company through the use of intellectual manage-
ment. Accordingly, the key innovative and intellectual 
competencies of the corporation in international markets 
were determined, the logical system for the formation of 
the corporation's competitive advantages based on the  
application KIIC was built and the model and mechanism 
of intellectual management of the competitiveness of a cor-
poration based on the creation of centers of innovative and 
intellectual competencies were developed in the article. 
Such an integrated approach in the context of the imple-
mentation of intellectual management will ultimately en-
sure an increase in the competitiveness of an international 
corporation. 

Keywords: intellectual management, international 
competitiveness, corporation, international market, inno-
vative and intellectual competencies, competitive ad-
vantages, knowledge and innovation management. 

 
Popova G. The Communication Component of the Mar-

keting Activities of Public Utilities as a Factor in Ensuring the 
Competitiveness of the City. — Р. 169. 

The article identifies the specifics of marketing acti- 
vities of utilities in the process of reforming housing and 
communal services of Ukraine. The relationship between 
the quality of public services and the level of competitive-
ness of the city is analyzed; the improvement of the com-
munication component of the marketing activity of public 
utilities with the help of Public relations tools is proposed; 
the necessity of information transparency as a prerequisite 
for effective communications between utilities and con-
sumers of their services is substantiated. 

Keywords: communications, marketing, public utili-
ties, city competitiveness, transparency. 

 
Pushak H. I., Vasyliv M. Yu. The Problems of Deve- 

lopment of the Natural Gas Market in Ukraine on a Compe- 
titive Basis. — Р. 76. 

In the article the main parameters of functioning of 
the natural gas market in Ukraine are analyzed in the con-
text of ensuring competitive relations between economic 
entities on it. It is revealed that the sphere of natural mo-
nopoly includes the markets of transportation, storage and 
distribution of natural gas; it is reasonable to consider the 
natural gas supply market as potentially competitive, be-
cause the supply of natural gas is provided by many sup- 
pliers as for industrial consumers and for the population. 
JSC «Ukrgazvydobuvannia» and NJSC «Naftogaz of 
Ukraine» with all entities related to it by control relations 
occupy a monopoly (dominant) position on the natural gas 
sales market directly from the producer.  

The trends of price changes in the retail natural gas 
market for household and non-household consumers have 
been investigated. The comparative analysis of domestic 

prices for natural gas and its delivery with the prices of 
European countries has been carried out, the structure of 
natural gas prices for households in Ukraine and EU coun-
tries is given. 

The key aspects of the development of the national 
retail and wholesale gas market are highlighted. The level 
of concentration in the wholesale natural gas market has 
been investigated using the Herfindahl-Hirschman index. 
It has been revealed that the level of concentration of its 
various segments may vary from low, which certifies the 
existence of a competitive environment, to high, which is 
inherent in a monopoly. This market is still at the stage of 
formation, the level of competitiveness is significantly dif-
ferentiated by different suppliers. It should be noted that 
most gas consumers were not prepared for the introduction 
of the natural gas market, they did not have sufficient in-
formation about the rights guaranteed by the state and the 
opportunities provided by legislation.  

It has been found out that violations of competitive 
activity in the natural gas market are quite frequent and the 
main ones found by the Antimonopoly Committee of 
Ukraine have been considered. 

The main factors influencing the development of the 
competitive environment in the domestic natural gas mar-
ket are given and the main problems of its formation are 
identified. 

Keywords: natural gas market, natural gas supply, 
competition, competitive environment, monopoly.  

 
Pushak Ya., Trushkina N. The Essence of the Concept 

of “Financial Monitoring” in the Context of Ensuring Na-
tional Security. — Р. 197. 

The article presents the results of an expert survey of 
Ukrainian enterprises to identify losses from economic 
crimes, fraud, and corruption. 

The scientific approaches to the definition of the con-
cept of “financial monitoring” are analyzed and genera- 
lized, which are conditionally systematized into the follow-
ing groups: system, set of measures, institute, tools, mech-
anism, security component, a form of financial control. 

It is established that financial monitoring is mostly 
understood as a system of legally established information, 
control, and law enforcement procedures; system of 
measures of financial, administrative, criminal, and opera-
tional-search nature; continuous monitoring system; a set 
of measures of the subjects of financial monitoring; insti-
tute of financial law; instrument of state regulation; eco-
nomic and legal mechanism in the field of prevention and 
counteraction to legalization (laundering) of proceeds from 
crime; component of the system of economic security of 
the national economy; the specific form of state financial 
control; component of financial security of the state. 

On this basis, the author's approach to the interpreta-
tion of this economic category as a tool for national secu-
rity is based on the implementation of a set of institutional, 
regulatory, organizational and economic, innovative, in-
vestment information measures. 

The study found that despite some positive legislative 
initiatives to establish and operate a financial monitoring 
system in Ukraine, there are still some problems of insuf-
ficiently effective regulatory support in this area. Most laws 
and regulations do not correspond to each other. Some of 
them are only about guaranteeing national security but do 
not prescribe general principles of financial monitoring as 
a tool to ensure national security. Appropriate institutional 
conditions for the development of a system for preventing 
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and combating the legalization (laundering) of proceeds 
from crime have not been determined. Appropriate me- 
chanisms for institutional, organizational, economic, fi-
nancial, and information support for the functioning of the 
financial monitoring system from the standpoint of na-
tional security have not been developed. To solve these 
problems, the directions of improvement of normative- 
legal regulation of the development of the financial moni-
toring system in Ukraine are determined. 

Keywords: national economy, financial monitoring, 
national security, economic security, financial security, 
business entity, clarification of terminology, systematiza-
tion, normative-legal regulation, directions of improve-
ment, effect. 

 
Shevchenko V., Lyashenko V., Osadcha N. World 

Trends in the Development of Hydrogen Energy. — Р. 17. 
The world prospects of hydrogen energy development 

are studied. The article analyzes the problems and pro-
spects for the development of hydrogen energy, 

Hydrogen can contribute to the decarbonization of a 
number of sectors, including transportation, chemicals and 
steel, where it is difficult to reduce emissions. The transi-
tion to hydrogen energy can help improve air quality and 
strengthen Ukraine's energy security. 

The possibility of using hydrogen in the industry of 
Ukraine is investigated, the advantages of using hydrogen 
are analyzed. 

Keywords: hydrogen energy, decarbonization, climate 
change, transportation, electric cars. 

 
Shkrygun Yu. Genesis of the Concept «Logistic Activity 

of the Enterprise». — Р. 183. 
Current changes in the economic and social environ-

ment of enterprises, characterized by high pace and unpre-
dictability, raise the issue of improving the efficiency of the 
organization of economic activity of the enterprise, in par-
ticular logistics. 

The versatility of the concept and the relationship of 
individual components necessitate consideration of the 
genesis of the term "logistics activities" as the evolutionary 
development and formation of the category and its key as-
pects; the relationship between the definitions of "logistics" 
and "logistics activities" in the context of the activity at the 
enterprise level. 

The existing theoretical approaches to the definition 
of the concept of "logistics activity" are analyzed and ge- 
neralized, which are conditionally systematized into the 
following groups: direction of economic activity; a set of 
systematic practical actions; a set of functional, manage-
rial, supporting processes and operations; unified techno-
logical process, movement of values; the only integrated 
function of goal realization. 

On this basis, the essence and content of the category 
"logistics activities of the enterprise", which means the to-
tality of all processes (namely the processes of ensuring 
continuous, timely, optimal and cost-effective movement 
of logistics flows at all stages of the production process ac-
cording to forecasts and strategic plans) in a single com-
plex, which must meet the principles of integration, inno-
vation, adaptability to changing conditions of modern in-
stitutional and market environment. 

Keywords: enterprise, logistics, logistics activity, ge- 
nesis, key aspects, conceptual approaches, systematization, 
clarification of the conceptual and categorical apparatus. 

 

Shvets N. Implementation of the Integration Component 
of Regional Smart Specialisation Strategies: Scientific and 
Methodological Approach. — Р. 62. 

The article discusses the formation issues of the in- 
tegration component of regional strategies for smart spe-
cialisation, including the use of Interregional and cross-
border cooperation in strategically important areas. The 
relevance and potential of activating European partnerships 
for Ukrainian regions within the framework of strategies for 
smart specialisation were emphasized. 

In order to adapt and develop the methodological 
support developed in the EU, a scientific and methodolo- 
gical approach to assessing potential partnerships in the 
formation of regional smart specialisation strategies has 
been justified. It is proposed to perform a set of diagnostic 
and communication procedures to identify and assess the 
prospects for interregional cooperation for each project  
initiative at the participatory stage of the entrepreneurial 
discovery process. Measures to identify potential partner-
ships include the following: justification of the feasibility of 
partnership and integration into existing cluster-network 
structures; identification of possible partners and study of 
their potential and interests; assessment of the readiness of 
regional stakeholders for partnership; formation of partner-
ship proposals for a specific smart priority. This additional 
stage will allow to determine the possibilities of resource-
competent strengthening of regional priorities of smart spe-
cialisation by combining knowledge and assets with inno-
vatively active European regions.  

The proposed author's scientific and methodological 
approach to assessing the potential of cluster-network part-
nership of Ukrainian regions and EU member states is 
based on the calculation of an integral indicator that takes 
into account the assessment of innovative cooperation of 
each region and its cluster-network activity in a specific 
thematic area of smart specialisation. The structure is 
shown and the content of calculation procedures for deter-
mining the integral indicator of the potential of cluster-
network interaction of the region based on information and 
analytical data of European ratings and platforms is deve- 
loped. 

The scientific and methodological approach has been 
tested on the example of Chemicals thematic partnership. 
The definition of groups of indicators for assessing innova-
tive cooperation and cluster-network activity of 13 regions 
of the European Union, which are part of this partnership, 
has been consistently disclosed. A rating of chemical re-
gions was formed to assess the potential of cluster-network 
interaction. 

Keywords: regions, smart specialisation, interregional 
partnership, integration, networks, chemical sector, 
Ukraine, European Union. 

 
Sokolovska О. Direct Foreign Investments in the 

Ukrainian Economy: State and Problems of Attracting. —  
Р. 92. 

Investment is one of the main sources of sustainable 
economic growth of any country. A special need for invest-
ment, including foreign ones, is experienced by countries 
with economies in transition, to which Ukraine belongs. 

This article aims to analyze the state and dynamics of 
foreign direct investment and determine the sectoral struc-
ture of foreign direct investment in the national economy 
in the sectoral dimension to identify the problems and op-
portunities for investment development of Ukraine. 
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According to the results of the analysis, it was found 
that the volume of foreign direct investment in Ukraine 
remains at a low level, and cannot affect the solution of 
problems related to the raw materials orientation and sec-
toral inefficiency of the national economy. Trends in at-
tracting foreign direct investment to Ukraine are analyzed 
and the main factors slowing down this process are identi-
fied. These factors include the ongoing military conflict in 
the East of Ukraine, macroeconomic problems, political 
instability and low quality of institutions. 

It was found that, starting in 2018, there has been a 
gradual renewal of the interest of foreign investors in 
Ukraine. At the same time, it was found that foreign in-
vestments are directed mainly to less technologically and 
science-intensive industries and sectors of the economy. 
They account for about 60% of the total volume of foreign 
direct investment in the Ukrainian economy. It was em-
phasized that the priorities for national and foreign invest-
ment in Ukraine should be medium- and high-tech indus-
tries, which currently account for only a few percent in the 
total structure of foreign direct investment. To remedy the 
current situation, it is proposed to introduce tax and non-
tax methods of investment incentives, among which indus-
trial parks should take a special place as one of the most 
effective tools for attracting foreign investment in world 
practice. They contribute not only to the inflow of foreign 
investment, but provide many other advantages to coun-
tries and regions, including: the creation of new jobs, an 
increase in industrial production, the growth and diversifi-
cation of exports, the attraction of foreign technologies and 
management practices, the development of high-tech in-
dustries. All these advantages and benefits from the crea-
tion of industrial parks are in need of Ukraine.  

Keywords: investment, foreign direct investment,  
foreign investment, industry, service sector, countries with 
economies in transition, Ukrainian economy, investment 
development. 

 
Stolyarova V. Conceptual and Analytical Support for 

Strategic Planning of the Socio-Economic Development of the 
Country and Regions. — P. 33. 

The article presents the results of an expert-project 
assessment of technologies for preparing and making stra-
tegic decisions of the Central executive authorities. The 
mechanisms for solving the problems of strategic planning 
of the socio-economic development of the state and regions 
as a single system of life are disclosed. 

The state regional policy is considered as a leading 
component of socio-economic policy based on the metro- 
logy of regional human development in the base, current 
and future period. 

A comparative analysis of the leading provisions of 
the draft laws of Ukraine "On State Strategic Planning" for 
2011, 2017 has been carried out. The standard terms of 
state strategies for regional development for the periods up 
to 2015, 2020 and 2027 have been determined to form a 
unified glossary of strategic planning for the socio-eco-
nomic development of the state and regions. 

Using the principles of formation of complex strategic 
planning justified by the author as the theoretical and 
working hypotheses of the study, the evolution of the prin-
ciples of socio-economic and regional policy of Ukraine in 
2006-2021 is revealed. Grouped indicators of coordination 
of activities of central and local executive authorities and 
local governments on the socio-economic development of 
regions. 

The stages of formation of information methodologi-
cal experience of localization of global MDGs and SDGs 
for the periods up to 2015 and 2030 with ratings of the 
Regional Human Development Index are revealed. The 
procedures for determining the strategic values of regional 
development are considered. 

Problematic issues in the field of implementation of 
the State strategies for regional development related to the 
need to introduce budgetary decentralization and budgetary 
federalization of a unitary state are given. 

Keywords: socio-economic development, strategic 
planning, state strategy, action plan for the implementation 
of the strategy, development financing, budgetary decen-
tralization, budgetary federalism, Sustainable Development 
Goals (SDGs), Millennium Development Goals (MDGs). 

 
Sukhodolia О., Riabtsev G., Kharazishvili Yu. Meth-

odology for Evaluating of Threats Influence on the Energy 
Security Level. — Р. 3. 

When an energy transition takes place, geopolitical 
confrontation over energy resources and technological 
leadership intensifies, models of energy market are 
changed, energy carriers are used as a weapon to achieve 
political goals in "hybrid" wars, the need increases to ensure 
the ability of authorities to neutralize threats to energy  
security or reduce the negative consequences of their im-
pact.  

To solve this problem, methodology for evaluating of 
threats influence on the energy security level was devel-
oped. The methodology based on a systems approach. 
Threat evaluation consists of three stages — identification, 
analysis and, in fact, evaluation. Threat identification con-
sists of its detection, registration and description. The used 
formula is: the “factor of influence” due to the presence of 
“vulnerability” can lead to “negative consequences”. The 
analysis consists of establishing the vulnerability of the ob-
ject, as well as possible consequences of the threat impact, 
taking into account actions of authorities, aimed at its neu-
tralization. Threat evaluation consists of establishing the 
total risk for each identified threat by combining corre-
sponding probabilities and cumulative negative conse-
quences, which are due to the vulnerability of the object.  

The developed methodology was used to evaluate the 
Ukraine energy security threats as of 1 September 2021. It 
was found that the weightiest of them are: degradation of 
energy systems and networks, lack of professionalism in the 
policy-making, government interference in the energy mar-
kets functioning (as internal threats); cyberattacks, washing 
out of professional personnel, military actions (as external 
threats).  

A systematic assessment of energy security threats will 
allow the authorities to better understand the phenomena, 
trends and factors that may complicate or make it impos-
sible the implementation of Ukraine's national interests in 
the energy sector. 

Keywords: systems approach, energy security, threat, 
risk, identification, evaluation.  

 
Sytnyk Ye. Improvement of Regulatory Policy and In-

vestment and Financial Calculations for the Formation of  
a Favorable Investment Environment in the Old Industrial  
Region. — Р. 100. 

Based on the review of program documents on the 
development of Donetsk and Luhansk regions, the article 
analyzes the shortcomings of the state strategies of eco-
nomic development of Donetsk and Luhansk regions as an 
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old-industrial region. Identified the main shortcomings of 
regulatory policy in terms of increasing transaction costs, 
and proposed modified formulas for improving the invest-
ment and financial calculations carried out during the jus-
tification of investment projects, in order to create a favor-
able investment environment in the old industrial region. 

An assessment of changes in the investment environ-
ment and changes in the role of industry as a leading type 
of economic activity. A number of shortcomings in the for-
mation of favorable investment opportunities and weak-
nesses in state regional development programs have been 
identified. The list of subjects of the special regime of in-
vestment activity in the old industrial regions is revealed. 
On the basis of the components of the rating of doing busi-
ness according to international comparisons, negative 
trends in the formation of the business climate in Ukraine 
have been identified. The need to adjust the standard set of 
measures to ensure the effective implementation of TPD 
within Donetsk and Luhansk regions has been proved. The 
necessity of taking into account transaction costs when cal-
culating well-known criteria for the feasibility of invest-
ment projects is substantiated. 

Keywords: old industrial region, Strategy of economic 
development, State strategy of regional development, 
transaction costs, internal rate of return, net present value 
of the project, profitability index.  

 
Utkin V. Prerequisites, models and structures of in- 

dustrial cluster associations. — Р. 191. 
The article considers the role of cluster initiatives as 

a prerequisite for the creation of industrial cluster systems. 
Certain prerequisites for initiating the creation of a cluster 
are presented, as well as formal factors that determine the 
motive and root cause of the creation of clusters. The func-
tional characteristics of cluster members and their place in 
organizational models are determined. Types of organiza-
tional structure of cluster policy are presented. 

Keywords: clusters, system, competitiveness, cluster 
structure, cluster model, cluster policy. 

 
Zadorozhny G. Global Education and the National 

Economic Elite: Methodological Foundations for Understand-
ing the Problem. — Р. 223. 

In line with the survival of mankind, the problems of 
the formation of the economic elite as the main subject of 
the revival of Ukraine are considered. The e-school is pre-
sented as an anti-human project of globalization, directed 
against the formation of the economic elite. Global educa-
tion of the future is the main trend in the deliverance of a 
person's personality through a complete disregard for spir-
ituality and morality. The economic elite is a fundamental  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

subject of the revival of the national economic system. It is 
necessary to radically change the worldview in the format 
of humanity for the formation of the national economic 
elite. The role of school and higher education in the pro-
cess of countering dehumanization and the creation of a 
human future is revealed.  

Keywords: spirituality, intellect, economic elite, 
global education, personality, spiritually-noosphere-sus-
tainable economic development, identity, values. 

 
Zaloznova Yu., Soldak M. International High-Tech 

Cluster as a Component of the Modern Concept of European 
Integration into the Scientific-Educational and Innovation 
Space. — Р. 113. 

Ukraine requires modern industry for stable, inclusive 
and sustainable economic growth, which is based on the 
development and implementation of innovative techno- 
logies in Industry 4.0. High-tech productions and services 
have significant innovative potential. In order to develop 
them, Ukraine should make its profit of the opportunities 
of integration into the European Research Area as a tool 
for adapting the standards and norms of the European Un-
ion in the field of education, science and innovation. 

The work is aimed at substantiating scientific and 
methodological provisions for the formation of a relevant 
niche of Ukrainian-Polish scientific, educational and in-
novation space in the form of a pilot project to create an 
international high-tech cluster of Industry 4.0 with in- 
dustrial enterprises and educational institutions. 

The scientific and methodical provisions of the ex- 
periment on the formation of the relevant niche of the 
Ukrainian-Polish scientific-educational and innovation 
space in the form of a pilot project to create an interna-
tional high-tech cluster are substantiated on the example 
of the Pridneprovsky economic region. It is noted that its 
key actor can be recognized as a research center — an in-
stitution that is focused on performing specific functions in 
order to scientifically and innovatively ensure the moder- 
nization of industry regardless of administrative and terri-
torial boundaries. The effective functioning of science parks 
is necessary to combine education, science and industry. 
The establishment of a representative office of the main 
stakeholder educational institution of the Polish side on the 
territory of the science park in Ukraine and a representative 
office of the Ukrainian research center in the Polish sci-
ence park should provide both parties with PR support in 
the territory of the participating countries, access to market 
research, expert advice, investors and programmers com-
munication. 

Keywords: high-tech cluster, scientific-educational 
and innovation space, industry, science park.  
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