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АНОТАЦІЯ 

Бондар-Підгурська О. В. Методологія управління інноваційними факторами 

сталого соціально орієнтованого розвитку економіки. – Кваліфікаційна наукова 

праця на правах рукопису. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора 

економічних наук за спеціальністю 08.00.03 – Економіка та управління 

національним господарством. – ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет 

економіки і торгівлі» Міністерства освіти і науки України, Полтава, 2019; 

Інститут економіки промисловості НАН України, Київ, 2019. 

Актуальність теми обумовлена необхідністю суттєвого підвищення рівня 

задоволення життєво важливих інтересів (ЖВІ) населення завдяки переходу до 

більш прогресивного технологічного укладу національного виробництва та 

розбудови соціально орієнтованої моделі економіки. 

Метою дослідження є розвиток теоретико-концептуальних засад, методологічних 

положень і розробка практичних рекомендацій щодо управління інноваційними 

факторами сталого соціально орієнтованого розвитку економіки (ІФССОРЕ) 

України. 

Об’єктом дослідження є процес управління інноваційними факторами в контексті 

сталого соціально орієнтованого розвитку економіки. 

Предметом дослідження є теоретико-концептуальні, методологічні та практичні 

положення управління інноваційними факторами сталого соціально орієнтованого 

розвитку економіки України. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у розробці теоретико-

методологічних і концептуальних положень управління інноваційними факторами 

сталого розвитку як основи формування та функціонування соціально 

орієнтованої ринкової економіки на основі відродження національного 

виробництва, що стане підґрунтям для підвищення рівня задоволення ЖВІ 

більшості населення та підтримки соціальної стабільності країни.  

Одержані результати та рекомендації є методологічною базою щодо управління 

ІФССОРЕ країни. 
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На основі ретроспективного аналізу наукової думки виокремлено основні 

класифікаційні ознаки (цілі, інструменти управління, критерії розподілу доходу, 

країни), моделі та переваги соціально орієнтованої ринкової економіки (СОРЕ) у 

порівнянні з іншими моделями економіки. Розкрито зміст і удосконалено поняття 

«соціально орієнтована ринкова економіка», «задоволення життєво важливих 

інтересів населення», «інноваційні фактори», «інновація», «інноваційна 

діяльність», «інноваційний розвиток», «нова економіка», в результаті синтезу 

котрих сформована складна магістральна дефініція «інноваційні фактори сталого 

соціально орієнтованого розвитку економіки». При цьому «соціальну 

стабільність» позиціоновано індикатором комплексної оцінки соціальних 

процесів економічного розвитку. На підставі узагальнення індикаторів добробуту 

населення ООН автор надав ідеальний перелік ЖВІ населення. Визначено місце 

інноваційної діяльності як інструменту управління СОРЕ та інтегруючої ланки 

між соціально орієнтованим і сталим розвитком. 

На основі узагальнення наукових теорій з позиції сталого інноваційного, 

соціально орієнтованого розвитку та управління сталим розвитком економіки 

обґрунтовано НТП (інноваційний прогрес) як фактор впливу (екзогенний й 

ендогенний) на економічну систему, який обумовлює рівень задоволення ЖВІ 

населення. Очевидною стає виключна роль людини як біосоціального продукту у 

зростанні ВВП країни та першопричини здійснення НТП, а також необхідність 

врахування якісного складу владних еліт (національного істеблішменту) як 

рушійних сил економічного розвитку. Зауважено на доцільності використання 

теорії автоматичного регулювання в процесі управління ІФССОРЕ як динамічної 

економічної системи в умовах підвищеного динамізму викликів і загроз. 

Розроблено положення авторської Концепції підтримки та розвитку інноваційної 

діяльності національного господарства в контексті стійкого задоволення ЖВІ 

більшості населення та блок-схему її впровадження.  

Опановано методологію управління ІФССОРЕ; архітектуру формування ЖВІ 

людини, суспільства, держави в контексті забезпечення сталого соціально 
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орієнтованого розвитку економіки та її конкурентоспроможності в напрямі 

досягнення сталого інноваційного розвитку; фактори розвитку нової економіки 

України (знання, інновації; ресурси; ЖВІ людини; владна (економічна) еліта 

(істеблішмент)). Систематизовано моделі економічного розвитку, види, етапи, 

типи  розвитку економіки, окреслено формат економіки сталого розвитку на 

інноваційних засадах в контексті стійкого задоволення ЖВІ населення. При цьому 

соціальну стабільність позиціоновано як якісний індикатор сталого інноваційного 

соціально орієнтованого розвитку економіки (СІСОРЕ). 

Візуалізовано схему взаємозв’язків елементів системи управління ІФССОРЕ 

України, яка являє собою сукупність гармонійних відносин у пентаграмі 

«людина – суспільство – держава – економіка – оточуюче середовище», де 

суб’єкти (державні, регіональні та місцеві органи влади) системи управління 

ІФССОРЕ впливають на її об’єкти, тобто СІСОРЕ через антикризовий механізм 

життєдіяльності економіки, що реалізує збалансований соціально орієнтований 

економічно-ефективний і природо-захищений розвиток країни в контексті 

задоволення ЖВІ нинішніх і майбутніх поколінь. Основними компонентами 

системи управління ІФССОРЕ є соціальна (політична та управлінська), еконо-

мічна, екологічна підсистеми, розвиток яких орієнтовано на забезпечення високої 

якості та рівня життя населення, формування гармонійної, фізично і психічно 

здорової, соціально зрілої особистості, що веде активний патріотичний спосіб 

життя в межах національної ідеології. Обґрунтовано базові критерії системи 

управління ІФССОРЕ України: оптимальності (досягнення заданого рівня 

модифікованого індексу людського розвику (МІЛР) за мінімальний проміжок 

часу), ефективності (досягнення заданого рівня МІЛР при мінімально достатніх 

інвестиціях), стійкості (запропоновано автором – 61,8% населення, ЖВІ яких 

задоволено).  

Розроблено методику розв’язання проблем управління ІФССОРЕ, що є складовою 

сформованої загальної структурно-логічної схеми економічного дослідження, 

полягає у проведенні комплексного аналізу економічної соціальної, екологічної 
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підсистем системи управління ІФССОРЕ на основі індексного методу, факторного 

та кореляційно-регресійного аналізу за двома контурами економічної системи, що 

відповідають певним умовам стабільності. При цьому цільовою функцією по 

першому контуру обрано ВВП на душу населення та ІЛР – по другому, або МІЛР, 

який дозволяє більш точно робити прогнози. 

Проведено розрахунок суверенних індексів соціальної, екологічної та економічної 

підсистем управління ІФССОРЕ 2007-2017 рр. і відмічено їх зниження на 37,26%, 

17,19% та 7,16% відповідно, а також зниження індексів інноваційного розвитку у 

1,73 рази та ЖВІ населення – на  38,94% у період цілісності України. Крім того, 

на основі результатів кореляційно-регресійного аналізу економічного розвитку 

України 2007-2017 рр. у двох варіантах доведено найбільшу достовірність 

(R^=93,71%) застосування моделі із цільовим значенням YМІЛР. Розроблено 

науковий підхід до оцінки ефективності системи управління ІФССОРЕ і 

розраховано МІЛР для України 2007-2017 рр. на основі 23 показників соціальної, 

економічної та екологічної підсистем, методів головних компонент, ковзаючої 

матриці та порогових значень показників країн ЄС у адитивній формі, що 

показало його зниження у 2,15 рази через незадовільну ефективність процесу 

прийняття управлінських рішень щодо задоволення ЖВІ населення суб’єктами 

управління. Виокремлено групи чинників, які впливають на рівень МІЛР: цільові, 

результатів життєдіяльності, відтворення, оцінки та забезпечення добробуту, 

монетарні (цінові). 

Проведений аналіз складових антикризового механізму державного регулювання 

України 2007-2017 рр. у системі управління ІФССОРЕ дозволив констатувати 

високий рівень тіньової економіки, державного зовнішнього боргу, занепад 

промисловості, майже повну відсутність середнього класу, що зумовило його 

неспроможність виконувати головну функцію – попередження та усунення 

кризових явищ в економіці, а також негативно позначилося на рівні задоволення 

ЖВІ більшості населення України 2007-2017 рр. і рівні соціальної стабільності. 
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Візуалізовано науково-методичний підхід до протистояння впливу викликам і 

загрозам ЖВІ населення України, що сприяє їх попередженню та усуненню,  а 

також розв’язанню протиріччя між експортно-сировинною та імпорто-

орієнтованою економікою. Рекомендовано «жорстке регулювання процесу 

трансферу технологій шляхом активного сприяння передачі інноваційних 

технологій у національну промисловість і пріоритетного відбору під час 

здійснення його імпорту й експорту» у частині основних напрямів діяльності 

держави п. 3 ст. 26 ЗУ «Про національну безпеку» щодо умов здійснення 

трансферу технологій. 

Розроблено структурно-організаційний підхід до формування алгоритму 

оптимального управління процесом гармонізації національних інтересів у 

контексті СІСОРЕ України, який являє собою сукупність послідовно-логічних 

етапів спрямованих на підвищення рівня задоволення ЖВІ населення за рахунок 

прийняття децідентом результативних рішень і попередження загроз. При цьому 

одним із його етапів є запропонована адаптивна динамічна модель системи 

управління ІФССОРЕ, яка являє собою взаємодію суб’єкту та об’єкту управління 

шляхом оптимального розподілу інвестицій задля підтримки на заданому рівні її 

головного управляємого параметру – МІЛР.  Це сприяє збільшенню рівня 

задоволення ЖВІ переважної більшості населення за рахунок вчасної 

нейтралізації впливу викликів і загроз, а також розробки державних програм 

соціального розвитку національної промисловості. 

Запропоновано та розроблено інтегральний показник оцінки ефективності 

управління ІФСІСОРЕ – модифікований індекс людського розвитку, який є 

головним управляємим параметром адаптивної динамічної моделі системи 

управління ІФСІСОРЕ і поряд із показниками, що загальноприйняті методикою 

ООН стосовно розрахунку ІЛР враховує ще й екологічні, соціальні, економічні 

параметри її підсистем (44 індикаторів). Це корегує ІЛР і дозволяє комплексно 

оцінити її результативність як динамічної системи згідно критеріїв стійкості, 
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оптимальності, ефективності, а також є основою прийняття управлінських рішень 

щодо втілення заходів підвищення рівня задоволення ЖВІ населення. 

Обґрунтовано дію організаційно-економічних каталізаторів управління ІФССОРЕ 

України, а саме: механізму трансформації національної економіки на 

інноваційних засадах із урахуванням соціокультурних складових; формату 

активізації наукової та інноваційної діяльності у ВНЗ; модифікованого вартісного 

підходу до оцінки енергоефективності як чинника конкурентоспроможності 

економіки; нової форми терирориально-виробничого комплексу соціально 

орієнтованого типу, яка дозволить подолати наслідки кризового (воєнного) 

періоду, і створити умови для успішної реалізації стратегії розвитку оборонно-

промислового комплексу України (ст. 30 ЗУ про «Національну безпеку») та 

задоволення ЖВІ більшості населення; реінжинірингу бізнес-процесів як 

універсального інструменту та методу інноваційного розвитку економіки, що 

сприятиме підвищенню рівня задоволення ЖВІ кожного з учасників процесу й 

ефективності управління ІФССОРЕ загалом. 

На основі програмного пакету VisSim візуалізовано адаптивну  динамічну модель 

системи управління ІФССОРЕ України із прогнозом до 2030 року, яка основним 

регульованим параметром задає МІЛР і дозволяє із врахуванням наслідків дії 

найбільш небезпечних викликів і загроз визначити необхідний обсяг інвестицій 

задля реалізації базових програм СІСОРЕ, спрямованих на задоволення ЖВІ 

переважної більшості населення в альтернативних сценаріях розвитку.  Так, 

темпи зростання МІЛР у 2030 р. порівняно із 2016 р. складуть у оптимістичному, 

реалістичному та песимістичному сценаріях  31,6%, 24,7%, 8,2%  відповідно. 

Достовірність отриманих результатів щодо відносних інвестицій із 

використанням динамічної моделі підтверджується з похибками 2,03%, 0,75%, 

6,18%  у побудованих сценаріях розвитку 1, 2, 3, відповідно. 

Запропоновано розроблений науково-методичний підхід до формування та 

реалізації стратегії СІСОРЕ України, який ґрунтується на цілях сталого розвитку, 

і основним управляємим параметром визначає МІЛР. Базові складові його 



 8 

 

архітектоніки органічно пов’язані із вибором типу державної інноваційної 

політики та видом стратегії, головним результатом реалізації чого є  формування 

СОРЕ на засадах відтворення потужного національного виробництва, що 

планується у форматі державних програм розвитку промисловості України 

(«Здоров’я», «Житло», «Економія ресурсів», «Продовольча безпека», «Загальна 

зайнятість», «Екологія», «Навчання протягом життя», «Логістика», «Туризм і 

спорт», «Сталий інноваційний соціально-економічний розвиток» України»). 

Рекомендовано використання нанотехнологій (на прикладі гірничодобувної 

промисловості) як драйверів СІСОРЕ у частині розв’язання проблеми 

енергетичної безпеки України. 

З метою підвищення ефективності управління ІФССОРЕ України рекомендовано 

реалізація положень щодо основних її напрямів, механізмів, заходів і резервів, а 

саме: 1) економічних: впровадження стратегічних і реактивних інновацій як 

антикризового заходу, науково-методичного підходу до оцінювання процесів 

модернізації промисловості, оптимізації структури форм власності в контексті 

СІСОРЕ, антикризового механізму державного регулювання економіки, 

механізму акумулювання та виділення коштів на дослідження та технологічний 

розвиток, системи управління комерціалізацією об’єктів інтелектуальної 

власності, системи антикризового управління національною промисловістю, 

реінжинірингу оцінки ефективності інвестицій,  гармонізації національних і 

міжнародних стандартів управління якістю; 2) соціальних: застосування 

механізму формування середнього класу, профілактики соціального паразитизму, 

посилення соціальної відповідальності бізнесу (концепція корпоративної 

соціальної відповідальності); навчання впродовж життя; формування 

національної морально-етичної еліти (ефективного істеблішменту) із числа 

новаторів і винахідників; 3) екологічних: ресурсо- збереження, заощадження, 

модернізація (енерго- й інші). Комплексна реалізація розроблених пропозицій 

сприятиме становленню СОРЕ, відтворенню національного виробництва, 

підвищенню рівня задоволення ЖВІ більшості населення, соціальній стабільності, 

геополітичної незалежності України. 
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Ключові слова: методологія, інноваційні фактори, сталий соціально орієнтований 

розвиток економіки, життєво важливі інтереси населення,   модернізований індекс 

людського розвитку. 

 

SUMMARY 

Bondar-Podgurska O. V. Methodology management of innovation factors  sustainable 

socially oriented development of economy. Qualifying scientific work on the rights of 

the manuscript. Dissertation for the degree of Doctor Economics in specialty 08.00.03 

«Economics and Management of National Economy». – Universities of Ukoopspilks 

«Poltava University of Economics and Trade», Ministry of Education and Science in 

Ukraine, Poltava, 2019; Institute of Industrial Economics, National Academy of 

Sciences in Ukraine, Kyiv, 2019. 

The urgency of the topic is due to the need for a significant increase in the level of 

satisfaction in vital interests of the population due to the transition to a more advanced 

technological style of national production and the development a socially oriented 

model in the economy. 

The purpose of the study is to substantiate theoretical and conceptual foundations, 

methodological provisions and develop practical recommendations for managing the 

innovative factors of sustainable socially oriented economic development (IFSSOED) in 

Ukraine. 

The object of research is the process managing innovation factors in the context of 

sustainable socially oriented economic development. 

The subject of the research is theoretical-conceptual, methodological and practical 

aspects of management innovation factors in sustainable socially oriented development 

of the Ukrainian economy. 

The scientific novelty obtained results consists in the development of theoretical, 

methodological and conceptual provisions management of the innovation factors of 

sustainable development as the basis for the formation and functioning of a socially 

oriented market economy based on the revival national production, which will be the 
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basis for increasing the level satisfaction of the majority population and supporting the 

social stability of the country. 

The obtained results and recommendations are a methodological basis for managing the 

IFSSOED country. 

Based on a retrospective analysis of scientific thought, the main classification features 

(goals, management tools, income distribution criteria, country), models and advantages 

socially oriented market economy (SOME) in comparison with other models of the 

economy are distinguished. The content and the concept of «socially oriented market 

economy», «satisfaction in vital interests of population», «innovation factors», 

«innovation», «innovation activity», «innovative development», «new economy», as a 

result of synthesis are revealed, which formed a complex main definition «Innovative 

factors of sustainable socially oriented economic development». In this case, «social 

stability» is defined as an indicator of a comprehensive assessment in social processes 

of economic development. Based on the generalization indicators of well-being in the 

UN population, the author provided an ideal list vital interests of the population. The 

place of innovation activity as the tool of management SOME and the integration link 

between socially oriented and sustainable development is determined. 

Based on the generalization of scientific theories from the standpoint of sustainable 

innovative, socially oriented development and sustainable development management in 

the economy, scientific and technological progress (STP) (innovative progress) as a 

factor of influence (exogenous and endogenous) is grounded on the economic system, 

which determines the level of satisfaction vital interests of the population. Obvious 

becomes the exclusive role of man as a biosocial product in the growth  the country’s 

GDP and the root causes  STP, as well as the need to take into account the qualitative 

composition of the ruling elites (national establishment) as the driving forces of 

economic development. It was noted that it is expedient to use the theory of automatic 

regulation in the process of managing IFSSOED in dynamic economical systems in 

conditions increased dynamism of challenges and threats. 
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The author’s Concept support and devcondition of innovation activity the national 

economy in the context sustainable satisfaction of the majority population and the block 

diagram of its implementation has been developed. 

The methodology of management IFSSOED is examined; the architecture formation of 

human rights, society, state in the context of providing sustainable socially oriented 

economic development and competitiveness of the new economy in the direction 

achieving its sustainable innovation development; factors of the development  a new 

economy in Ukraine (knowledge, innovations, resources, human rights, power 

(economic) elite (establishment)). The models of economic development, types, stages, 

types of economic development are systematized, the format of sustainable 

development economy is outlined on the basis innovative principles in the context 

sustainable satisfaction of the population. At the same time, social stability is positioned 

as a qualitative indicator of sustainable innovation socially oriented development of the 

economy (SISOED). 

The schema of the relationship between the IFSSOED management system in  Ukraine 

is visualized, which is a set of harmonic relations in the pentagram «man –  society – 

state – economy – environment», where actors (state, regional and local authorities) 

influence IFSSOED management system on its objects (SІSOED) through the anti-crisis 

mechanism of the life economy, implementing a balanced, socially-oriented, cost-

effective and environmentally-protected country’s development in the context of 

meeting the current and future okolin The main components of the IFSSOED 

management system are social (political and managerial), economic, ecological 

subsystems, the development  which is aimed at ensuring high quality and standard of 

living  population, the formation of a harmonious, physically and mentally healthy, 

socially mature person, leading an active patriotic a way of life in the midst in national 

ideology. The basic criteria of control system IFSSOED in Ukraine are substantiated: 

optimality (achieving the predicted level of the modified human development (MНDI) 

in a minimum time), efficiency (achievement of the target level of the MHDI with 
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minimum sufficient investments), stability (proposed by the author – 61.8% of the 

population, which are satisfied with the vital interests of the population). 

The method of solving control problems IFSSOED, which is part of the formed general 

structural-logical scheme of economic research, is developed, and consists in carrying 

out a complex analysis of the economic social, ecological subsystems of the IFSSOED 

management system on the basis the index method, factor and correlation-regression 

analysis in two contours of the economic systems that meet certain conditions of 

stability. In this case, the target function is GDP per capita (first contour) and HDI – the 

second, or MHDI, which allows you to make predictions more precisely. 

The calculation of sovereign indices social, ecological and economic subsystems of 

IFSSOED management for 2007-2017 has been calculated and their reduction is noted 

for 37,26%, 17,19% and 7,16%, respectively, as well as indices of innovation 

development (decrease in 1,73 times) and vital interests of the population at 38,94% 

during the period of integrity of Ukraine. In addition, on the basis of the results the 

correlation-regression analysis economic development in Ukraine during  2007-2017, in 

two versions, the highest reliability (R^ = 93.71%) of the application  model with the 

target value of YMLHD has been proved. The scientific approach to assessing the 

effectiveness of the IFSSOED management system has been developed and the MHDI 

for Ukraine for 2007-2017 has been calculated on the basis 44 indicators of social, 

economic and environmental subsystems, the main component methods, the sliding 

matrix and the threshold values of the EU countries in the additive form, which showed 

its decrease in 2,15 times because of the poor efficiency process of making managerial 

decisions regarding the satisfaction of vital interests population by the subjects of 

management. There are identified groups of factors that affect the level MIHD: target, 

performance, reproduction, evaluation and welfare, monetary (price). 

The analysis  the components of the anti-crisis mechanism  state regulation in  Ukraine 

during 2007-2017 in the management system of IFSSOED allowed to state the high 

level of the shadow economy, the state external debt, the decline of industry, the almost 

complete absence of the middle class, which led to its failure to fulfill the main 
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function – prevention and elimination of crisis phenomena in the economy, and also 

negatively affected the level of satisfaction  the majority  population in Ukraine during  

2007-2017 and the level of social stability. 

The scientific-methodical approach to confronting the challenges and threats of the vital 

interests of the population in Ukrainian has been visualized, which helps to prevent and 

eliminate them, as well as to resolve the contradictions between the export-raw material 

and import-oriented economy. 

It is recommended that «strict regulation of the technology transfer process through 

active promotion  the transfer of innovative technologies to the national industry and 

priority selection during its import and export» in the part of the main directions  

activity of the state under Clause 3 of Art. 26 of the Law «On National Security» 

regarding the conditions for the transfer of technology. 

The structural and organizational approach to the formation of an optimal control 

algorithm for the process of harmonization national interests in the context of SISORE 

in Ukraine, which represents a set of consecutive-logical stages aimed at increasing the 

level of satisfaction   population vital interests and due to the adoption of effective 

solutions and threat prevention by the decider, has been developed. At the same time, 

one of its stages is the proposed adaptive dynamic model of the IFSSOED management 

system, which represents the interaction subject and the object of management through 

the optimal allocation of investments in order to maintain at the given level its main 

controllable parameter – MHDІ. This contributes to the increase in the level of 

satisfaction majority population with timely annihilation of challenges and threats, as 

well as the development of state programs for the social development national industry. 

An integrated index for assessing the effectiveness of the IFSSOED – MHDI, which is 

the main controller adaptive dynamic model of the IFSSOED management system, is 

proposed and developed, along with the indicators that are commonly used by the HDI 

UN calculation methodology, which also takes into account its environmental, social, 

and economic parameters subsystems (26 indicators). It will adjust the HDI and allow it 

to comprehensively evaluate its performance as a dynamic system in accordance with 
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the criteria of sustainability, optimality, efficiency, and also is the basis for making 

managerial decisions on implementing measures to improve the level  satisfaction of the 

population. 

The effect organizational and economic catalysts of the IFSSOED management in 

Ukraine is substantiated, namely: the mechanism of transformation the national 

economy on the innovative basis taking into account socio-cultural components; the 

format for activating scientific and innovative activities in higher educational 

establishments; a modified cost approach to assessing energy efficiency as a factor in 

the competitiveness of the economy; new form of territorial-production complex а 

socially oriented type that will overcome the consequences of the crisis (military) 

period, create conditions for the successful implementation  the strategy  development 

of the defense industry in Ukraine (Article 30 of the Law on «National Security»), thus 

creating conditions to satisfy the majority of the population; reengineering business 

processes as a universal tool and method of innovation development  economy, which 

will increase the satisfaction vital interests of the population each participants in the 

process and the effectiveness of managing IFSSOED in general. 

On the basis of the VisSim software package, an adaptive dynamic model of the 

IFSSOED management system in Ukraine with a forecast up to 2030 is visualized, 

which defines MHDI as the main regulated parameter and allows determine the amount 

of investment needed with the view the effects of maximum calls and threats on the 

implementation of the basic programs SІSOED, aimed at satisfying the majority vital 

interests of the population in alternative scenarios development. Thus, the growth rate 

of MHDI in 2030 compared to 2016 will be 31,6%, 24,7% and 8,2%, respectively, in 

the optimistic, realistic and pessimistic scenarios. The reliability of the obtained results 

for relative investments with the use of a dynamic model is confirmed by an error of 

2,03%, 0,75%, 6,18% in the constructed scenarios 1,2,3, respectively. 

The developed scientific and methodical approach to the formation and implementation 

of the SISOED Ukraine strategy, which is based on the goals of sustainable 

development, is proposed, and the main controllable parameter is determined by MHDI. 
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The basic components of its architectonics are organically linked with the choice the 

type of state innovation policy and the type of strategy, and the main result of the 

implementation is the formation SOME on the basis  reproduction of powerful national 

production, which is planned in the format of state programs and industrial development 

in Ukraine («Health», «Housing», «Resource saving», «Food Security», «General 

Employment», «Ecology», «Lifelong studying», «Logistics», «Tourism and Sport», 

«Sustainable innovative social and economic development of  Ukraine»). It is 

recommended to use nanotechnologies (as an example of the mining industry) as 

SISOED drivers in solving the problem Ukraine’s energy security. 

In order to increase the efficiency of IFSISOED management in Ukraine, it is 

recommended to implement the provisions on its main areas, mechanisms, measures 

and reserves, namely: 1) economical: the introduction of strategic and reactive 

innovations as an anti-crisis measure, a scientific and methodological approach to 

assessing the processes of industrial modernization, property forms structure 

optimization in the context of SISOED, anti-crisis mechanism of economic state 

regulation, mechanism of accumulation and funds allocation for research and 

technological development, systems of intellectual property objects commercialization 

management, the system of crisis management of the national industry, reengineering 

the assessment of investment efficiency, harmonization of national and international 

standards of quality management; 2) social: application of the middle class formation 

mechanism, prevention of social parasitism, business social responsibility strengthening 

(the concept of corporate social responsibility); the lifelong learning; national moral and 

ethical elite formation (effective establishment) among innovators and inventors; 

3) ecological: resource preservation, saving, modernization (energy and others). 

Key words: methodology, innovation factors, sustainable socially oriented economical 

development, vital interests of the population, modified human development index. 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Досягнення цілей сталого розвитку ХХI ст. в Україні 

потребує від органів влади здійснення комплексу заходів, які забезпечили б 

задоволення життєво важливих інтересів населення, соціальну стабільність і 

подальше економічне зростання. Однак негативні тенденції розвитку 

національного господарства, пов’язані із сировинною орієнтацією економіки та 

низькотехнологічним виробництвом, посилення протиріччя між наявним науково-

технічним потенціалом країни і низькою часткою інноваційної продукції, що 

випускається, висока енергоємність ВВП знижують конкурентні позиції 

економіки України, обумовлюючи її подальше відставання від соціально-

економічного рівня розвитку країн, які обрали модель ефективної соціально 

орієнтованої ринкової економіки. Крім того, загрозливі тенденції у 

демографічному становищі України протягом останніх років обумовлюють 

необхідність переходу економіки до більш високого технологічного укладу, 

формування відповідних концепції та стратегії економічного розвитку. У зв’язку з 

цим особливої актуальності набувають питання дослідження шляхів і 

можливостей використання інноваційних факторів як основи сталого соціально 

орієнтованого розвитку економіки, а також пошук інструментів і методів впливу 

на ті сфери, які можуть стати драйверами подальшого соціально-економічного 

розвитку, що потребує поглиблення методології управління інноваційними 

факторами сталого соціально орієнтованого розвитку економіки. 

Проблеми сталого розвитку економіки розглянуто в працях Н. Бєлікової, 

Р. Гатаулліна, І. Горяної, В. Ляшенка, В. Микитенко, Ю. Харазішвілі. Пошуку 

шляхів забезпечення соціально орієнтованого розвитку економіки присвячено 

роботи таких науковців, як Е. Аткінсон, Д. Белл, О. Бендасюк,  М. Вебер, 

А. Головачов, Т. Гончаренко, Б. Губський, А. Дітон, М. Зотова, Л. Ерхард,  

Д. Канеман, В. Куценко, Е. Лібанова, І. Медведенко, К. Міхуринська, О. Осінська, 

М. Павловський, Т. Пікеті, А. Сен, Р. Тайлер, О. Шевчук. Інноваційну складову 

http://www.delo.ranepa.ru/author-book/entoni-atkinson/
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соціально-економічного розвитку досліджують Г. Андрощук, Ю. Бажал, 

Н. Брюховецька, В. Вишневський, Т. Гарєєв, В. Герасимчук, В. Головатюк, 

П. Друкер, С. Ілляшенко, А. Касич, О. Лапко, Б. Санто, В. Семиноженко, 

Р. Солоу, М. Туган-Барановський, Й. Шумпетер, А. Яковлєв. Взаємозв’язок 

соціальної та інноваційної складових розвитку економіки висвітлено в 

дослідженнях І. Булєєва, М. Згуровського, С. Кузнеця, П. Нікітенко, О. Меха, 

В. Соловйова, Л. Федулової, І. Ящишиної; взаємозалежності інноваційного та 

сталого розвитку економіки – в роботах В. Гейця, Б. Малицького, Л. Ханнес, 

поєднання шляхів забезпечення сталого та соціально орієнтованого розвитку – у 

працях О. Амоші, В. Антонюк, Є. Бабосова, О. Новікової.  

Проте нові виклики, з якими стикається сучасна економічна політика, у тому 

числі пов'язані з поточною науково-технічною революцією, потребують 

комплексного підходу до усунення перешкод для одночасного і збалансованого 

просування за всіма векторами розвитку економіки. Зокрема, бракує наукового 

підґрунтя розбудови «економіки для людини», не вирішеними залишаються 

окремі теоретично-методологічні та практичні проблеми управління 

інноваційними факторами сталого соціально орієнтованого розвитку економіки 

України, а саме майже відсутні роботи з формування та реалізації концепції, 

стратегії формування, динамічної моделі системи управління інноваційними 

факторами сталого соціально орієнтованого розвитку економіки країни. 

Недостатньо узгоджена термінологія та розмежовані окремі поняття, неповною 

мірою висвітлено роль неекономічних чинників сталого соціально орієнтованого 

розвитку. Важливою є також розробка практичних методичних положень щодо 

розв’язання проблем управління інноваційними факторами сталого соціально 

орієнтованого розвитку економіки. Актуальність, науково-теоретична та 

практична значущість зазначених питань обумовили вибір теми дисертації, її мету 

та завдання. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертацію 

виконано відповідно до тематики наукових досліджень ВНЗ Укоопспілки 
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«Полтавський університет економіки і торгівлі» МОН України: «Ринково 

адаптований механізм управління сучасною соціально-економічною системою» 

(номер держреєстрації 0110U000932, 2010-2016 рр.) − запропоновано напрями 

підвищення ефективності функціонування системи управління сталим 

інноваційним соціально орієнтованим розвитком національної економіки; 

«Методологія та практика управління сучасною соціально-економічною 

системою» (номер держреєстрації 0105U003905, 2005-2009 рр.) − рекомендовано 

науково-методологічний підхід до управління інноваційними факторами сталого 

соціально орієнтованого розвитку економіки в частині його оцінки та 

прогнозування; «Методичні рекомендації щодо розробки програми розвитку 

економіки Полтавщини на інноваційно-інвестиційних засадах» 

(номер держреєстрації 0107U004732, 2007 р.) − сформовано науково-методичні 

положення щодо вдосконалення управління й оцінки інноваційно-інвестиційного 

потенціалу економіки області з метою забезпечення її сталого розвитку; ДВНЗ 

«Український державний хіміко-технологічний університет» за темою 

«Удосконалення діяльності промислових підприємств на основі їх 

конкурентоспроможності» (номер держреєстрації 0111U008605, 2010-2014 рр.) − 

обґрунтовано доцільність активізації пошуку власних джерел фінансування  

інноваційного розвитку промисловості, використання факторів неекономічного 

характеру, розроблено схему причинно-наслідкового розвитку економічної 

системи в умовах змін; ПВНЗ «Дніпропетровський університет ім. 

Альфреда Нобеля» (у рамках наукового журналу «Економіка і Фінанси») за 

науково-дослідними темами: «Розробка концепції забезпечення економічної 

безпеки в умовах глобалізації світової економіки» (номер держреєстрації 

0113U007516, 2011-2015 рр.) − запропоновано підходи, інструменти та заходи 

щодо протистояння впливу загроз сталому розвитку економіки, обґрунтовано 

можливості їх усунення; «Формування механізму ефективного регулювання і 

управління економічною діяльністю підприємств» (номер держреєстрації 

0113U007514, 2013-2018 рр.) − уточнено понятійний апарат сталого розвитку 

економіки, обґрунтовано доцільність розробки та реалізації антикризового 
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механізму забезпечення життєдіяльності в рамках сталого розвитку; «Підвищення 

ефективності управління підприємствами різних організаційно-правових форм в 

умовах фінансово-економічної нестабільності» (номер держреєстрації 

0114U006193, 2014-2019 рр.) − у форматі забезпечення гармонізації національних 

і міжнародних стандартів розроблено заходи щодо вдосконалення управління 

якістю в адаптованих операційних (виробничих) системах підприємств малого і 

середнього бізнесу (додаток А). 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є розвиток 

теоретико-концептуальних засад, методологічних положень і розробка 

практичних рекомендацій щодо управління інноваційними факторами сталого 

соціально орієнтованого розвитку економіки України. 

Для досягнення поставленої мети вирішено такі завдання: 

розглянути понятійно-термінологічний апарат сталого інноваційного соціально 

орієнтованого розвитку  економіки; 

синтезувати наукові теорії в контексті управління інноваційними факторами 

сталого соціально орієнтованого розвитку економіки;  

розкрити концептуальні засади управління інноваційними факторами сталого 

соціально орієнтованого розвитку національного господарства; 

сформувати науково-методичний арсенал управління інноваційними факторами 

сталого розвитку соціально орієнтованих економічних систем; 

обґрунтувати взаємозв’язки елементів системи управління інноваційними 

факторами сталого соціально орієнтованого розвитку економіки; 

розробити методику розв’язання проблем управління інноваційними факторами 

сталого соціально орієнтованого розвитку національного господарства; 

методологічно обґрунтувати й удосконалити склад і зміст групи чинників, що 

впливають на рівень індексу людського розвитку; за результатами розрахунків 

визначити динаміку зміни соціальної, екологічної та економічної складових 

інноваційних факторів сталого соціально орієнтованого розвитку економіки 

України;   



 51 

 

удосконалити адаптивну динамічну модель системи управління інноваційними 

факторами сталого соціально орієнтованого розвитку економіки України; 

аргументувати перспективи сталого соціально орієнтованого розвитку економіки 

України на основі управління інноваційними факторами. 

Об’єкт дослідження − процес управління інноваційними факторами в контексті 

сталого соціально орієнтованого розвитку економіки. 

Предметом дослідження є теоретико-концептуальні, методологічні та практичні 

положення управління інноваційними факторами сталого соціально орієнтованого 

розвитку економіки України. 

Методи дослідження. Теоретичну та методологічну основу дисертаційної роботи 

становлять наукові праці вітчизняних і зарубіжних учених, ноосферна парадигма 

сталого соціально-економічного розвитку, економічні теорії, теорії конфліктів, 

економічних циклів і криз, загальна теорія оптимального управління, теорія 

техніко-технологічних укладів, кібернетична теорія управління, а також 

законодавче та нормативно-правове поле України. 

У процесі дослідження використано такі загальнонаукові методи: системного 

аналізу і синтезу, зокрема причинно-наслідковий та історичний аналіз, − при 

встановленні ключових проблем управління інноваційними факторами сталого 

соціально орієнтованого розвитку економіки; індукції, дедукції – при визначенні 

перспективних тенденцій сталого інноваційного соціально орієнтованого 

розвитку економіки в контексті протистояння впливу викликам і загрозам; 

моделювання й аналогій – при адаптації динамічної моделі системи управління 

інноваційними факторами сталого соціально орієнтованого розвитку економіки та 

формуванні основних напрямів, механізмів, заходів і резервів підвищення 

ефективності управління інноваційними розвитком економіки; соціально-

економічного аналізу, а саме: порівняння – при встановленні тенденцій розвитку 

наукової та інноваційної діяльності, рівня та якості життя населення України 

порівняно з іншими країнами; ранжування та експертної оцінки (вибіркових 

спостережень і метод Делфі) – при розробці переліку державних програм у 
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контексті соціалізації виробництва та формуванні системи базових параметрів для 

розрахунку модифікованого індексу людського розвитку; соціологічних 

вимірювань, зокрема анкетування та опитування, – при визначенні рівня 

задоволеності життєво важливих інтересів представників промисловості, оцінці 

стратифікації населення для визначення частки представників середнього класу; а 

також специфічні методи: економетричні, зокрема дисперсії, головних компонент, 

ковзної матриці, факторного та кореляційно-регресійного аналізу – при 

розрахунку індексів різних складових соціально орієнтованого розвитку 

економіки, індексу задоволення життєво важливих інтересів населення, 

інноваційного розвитку, модифікованого індексу людського розвитку, визначенні 

найбільш достовірного цільового параметру альтернативних моделей 

економічного розвитку України за 2007-2017 рр.; прямих розрахунків – при 

визначенні рівня модифікованого індексу людського розвитку, аналізі тенденцій 

наукової та інноваційної діяльності; структурно-параметричної оптимізації – 

при адаптації динамічної моделі системи управління інноваційними факторами 

сталого соціально орієнтованого розвитку економіки; матричний – при 

визначенні типу державної інноваційної політики; коригування індексів і 

міждисциплінарний підхід – при розробці науково-методичного підходу до оцінки 

та прогнозування ефективності системи управління інноваційними факторами 

сталого соціально орієнтованого розвитку економіки; імітаційного моделювання – 

у процесі побудови альтернативних сценаріїв  розвитку України та визначенні 

обсягу необхідних для цього інвестицій. 

Інформаційною базою дослідження є Закони України, укази Президента України, 

розпорядження Кабінету Міністрів України, статистичні дані Державної служби 

статистики України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, 

Міністерства фінансів України, доповіді та інші інформаційні матеріали 

Програми Розвитку ООН, Євростату, ОЕСР, Міжнародного енергетичного 

агентства, науково-аналітичні доповіді, монографії наукових установ, інтернет-

ресурси, вітчизняні та зарубіжні періодичні видання.  
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Наукова новизна одержаних результатів полягає в розробці та розвитку 

теоретико-методологічних засад, методичних положень і практичних 

рекомендацій щодо розв’язання проблеми управління інноваційними факторами 

сталого соціально орієнтованого розвитку економіки з метою реалізації 

інноваційної моделі зростання економіки та забезпечення високого рівня життя 

населення. Найбільш суттєвими теоретичними та практичними результатами, які 

характеризують наукову новизну дослідження, є такі: 

уперше: 

сформульовано методологічні положення управління інноваційними факторами 

сталого соціально орієнтованого розвитку економіки, що базуються на авторській 

концепції підтримки та розвитку інноваційної діяльності національної економіки 

в контексті сталого задоволення життєво важливих інтересів більшості населення, 

яка являє собою модернізаційний конструкт (місія, цілі, завдання, інструменти, 

механізми, напрями та заходи) виведення економіки на новий етап (соціально 

орієнтованої ринкового типу), що спрямовує відновлення національного 

виробництва на створення доданої вартості переважно на інноваційній основі, 

задоволення життєво важливих інтересів населення, формування середнього 

класу, підтримання соціальної стабільності в суспільстві; 

розроблено методичний підхід до управління інноваційними факторами сталого 

соціально орієнтованого розвитку економіки на основі структурно-

економетричної моделі оцінки та прогнозування його стану, яка передбачає 

послідовність дій за чотирма етапами (планування, організація та аналіз, вибір 

альтернатив за критерієм достовірності, контроль) окремо для економічної, 

соціальної, екологічної підсистем; при цьому застосовано комбінацію системного, 

комплексного, селективного і міждисциплінарного підходів, а також ураховано 

критерії динамічної стійкості, оптимальності й ефективності управління 

економічними системами, що дозволяє як оцінювати рівень задоволеності 

життєво важливих інтересів населення, так і розробляти прогнози щодо 

модифікованого індексу людського розвитку; 
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обґрунтовано еволюційний сценарій розвитку національної економіки  з 

прогнозом до 2030 року в результаті запровадження у практику господарювання 

адаптивної динамічної моделі системи управління інноваційними факторами 

сталого соціально орієнтованого розвитку економіки України, яку розроблено з 

використанням програмного пакета VisSim; 

удосконалено: 

адаптивну динамічну модель системи управління інноваційними факторами 

сталого соціально орієнтованого розвитку економіки, в яку інкорпоровано 

регульований параметр – модифікований індекс людського розвитку, що є 

інтегрованим відображенням рівня задоволеності життєво важливих інтересів 

населення та передбачає, на відміну від загальноприйнятої методики розрахунку 

індексу людського розвитку, комплексне врахування екологічних, соціальних й 

економічних індикаторів; 

склад і зміст групи факторів, що впливають на рівень модифікованого індексу 

людського розвитку (МІЛР), на основі оновленого інформаційного забезпечення, 

яке враховує необхідність охоплення соціальної, екологічної та економічної 

складових управління інноваційними факторами сталого соціально орієнтованого 

розвитку економіки України і базується на використанні методів причинно-

наслідкового, кореляційно-регресійного та факторного аналізу показників і 

розрахунку індексів задоволення життєво важливих інтересів населення, 

інноваційного розвитку, а також МІЛР як цільової функції при оцінюванні 

моделей економічного розвитку;  

науково-методичний підхід до формування та реалізації стратегії сталого 

інноваційного соціально орієнтованого розвитку економіки України за етапами 

(оцінка життєво важливих інтересів населення, наявних ресурсів, викликів і 

загроз вибір, відповідно до базових складових архітектоніки модифікованого 

індексу людського розвитку, адекватного змісту державної інноваційної політики, 

та її узгодження з цілями сталого розвитку галузей економіки розробка програм і 

проєктів, які конкретизують реалізацію цієї стратегії контроль за 
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результатами впровадження), послідовне втілення якого у процесі стратегічного 

управління сприятиме розбудові соціально орієнтованої ринкової економіки в 

умовах модернізації виробництва, переходу до нового технологічного укладу на 

основі прогресивних технологій, збереженню соціальної стабільності; 

дістали подальшого розвитку: 

понятійно-категоріальний апарат теорії економічної трансформації шляхом 

трактування поняття «інноваційні фактори сталого соціально орієнтованого 

розвитку економіки» як рушійних сил, задіяних у формуванні та розвитку 

соціально орієнтованої ринкової економіки, результатом чого має стати стійке 

підвищення ступеня задоволення життєво важливих інтересів населення країни 

без шкоди для майбутніх поколінь, що, на відміну від інших, уможливлює 

системне дослідження специфіки становлення такої економіки, яка забезпечує 

сталий соціально орієнтований розвиток суспільства на довгострокову 

перспективу;  

методологічні засади імплементації концептуальних положень наукових теорій 

(інноваційного розвитку, соціальної стратифікації, оптимального управління та 

автоматичного регулювання економіки) у процесі формування сприйнятливої до 

інновацій соціально орієнтованої економіки шляхом інтеграції цих положень 

задля розв’язання економічних проблем низького ступеня задоволення життєво 

важливих інтересів населення та посилення економічної нерівності; 

імплементація цих положень базується на імперативі того, що людина з її 

інтересами є ключовим фактором трансформації економіки на інноваційних 

засадах і головним дієвим суб’єктом управління, інноваційний розвиток – 

фактором задоволення життєво важливих інтересів населення, а якісний склад 

національного істеблішменту – рушійною силою в частині прийняття 

результативних управлінських рішень, що сприятиме сталому розвитку 

національного господарства в умовах зростаючого динамізму викликів і загроз; 

методологічні та організаційні засади забезпечення умов ефективної реалізації на 

практиці, що базується на інноваційній активності сталого соціально 
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орієнтованого розвитку економіки, відмінність яких полягає у: використанні 

науково-методичного арсеналу управління інноваційними факторами сталого 

розвитку соціально орієнтованих економічних систем (принципів, підходів, 

методів, механізмів, інструментів) обґрунтуванні логічної послідовності 

розв’язання проблем управління розбудові системи управління процесом 

становлення нової економіки сукупність державних органів урядування, що 

впливають на об’єкт управління  з використанням антикризового механізму, 

функціонування якого забезпечене запропонованим ланцюгом «інформація – 

знання – інновація – задоволення життєво важливих інтересів населення», що 

сприяє створенню та застосуванню науково-методологічних основ для розробки 

концепцій, стратегій, планів, програм сталого інноваційного соціально 

орієнтованого розвитку економіки в контексті задоволення життєво важливих 

інтересів населення з урахуванням комплексного та системного підходів; 

методологічні домінанти застосування організаційно-економічних каталізаторів 

інноваційних факторів у процесі управління сталим соціально орієнтованим 

розвитком економіки України на основі задіяння механізмів активізації наукової 

та інноваційної діяльності у ВНЗ, вживання заходів щодо сприяння та 

стимулювання реінжинірингу бізнес-процесів як універсального інструменту 

активізації інноваційного розвитку у всіх секторах економіки, використання 

інструментарію оцінювання енергоефективності виробничо-економічних систем 

як фактора їх конкурентоспроможності, розробки та підтримки кластерних 

ініціатив задля формування мережі сприйнятливих до інновацій територіально-

виробничих комплексів з орієнтацією на вирішення питань сталого соціально 

орієнтованого розвитку різних секторів економіки і регіонів країни 

науково-методичне забезпечення цілеорієнтованого реагування на виклики та 

загрози життєво важливим інтересам населення, засноване на: принципах 

інформаційного попередження, соціальної справедливості, недопущення 

антисоціальних тенденцій на рівнях окремої особистості, суспільства, 

національного істеблішменту; інструментах і механізмах гармонізації 
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національних економічних інтересів; економічних і соціально-психологічних 

методах, із використанням яких вирішуються протиріччя у процесі трансформації 

моделі економіки, орієнтованої на експорт й імпорт сировини та продуктів 

первинної обробки, у високотехнологічну соціально орієнтовану ринкову 

економіку.  

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що наукові 

розробки, які містяться у дисертаційної роботи, доведено до рівня методичних і 

практичних рекомендацій щодо комплексного управління інноваційними 

факторами сталого соціально орієнтованого розвитку економіки України. 

Окремі розробки знайшли застосування в практичній роботі, зокрема: при 

виконанні Департаментом інноваційної діяльності та трансферу технологій МОН 

України робіт щодо розробки, коректування, імплементації законодавчих актів, 

які стосуються підтримки та розвитку інноваційної діяльності в Україні; при 

виконанні Державним інститутом науково-технічної та інноваційної експертизи 

МОН України робіт щодо вдосконалення методів експертної оцінки результатів 

інноваційної діяльності в Україні; під час виконання завдань за призначенням 

Управління інформаційних технологій Міністерства оборони України; під час 

проведення аналізу інноваційної діяльності та розробці антикризових заходів 

розвитку промислових підприємств, зокрема ТОВ «Полтавський завод кварцового 

скла», ТОВ «Полтавський газовий завод», ТОВ «Полтавський завод 

технологічного обладнання»; у процесі розроблення та викладання дисциплін 

«Ситуаційний менеджмент», «Інноваційний менеджмент», «Ділове 

адміністрування (Корпоративне управління)», «Корпоративне управління», 

«Самоменеджмент. Управління інноваціями» в ВНЗ Укоопспілки «Полтавський 

університет економіки і торгівлі»; у перспективних напрямах діяльності 

Міжнародного фонду соціальної адаптації; у рекомендаціях Аналітичної записки 

МНПК «Україна – Болгарія – ЄС: сучасний стан і перспективи» Херсонського 

національного технічного університету; під час виконання робіт щодо 

оптимального створення та розподілу робочих місць Асоціації міст і 
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територіальних громад Дрогобиччини «Регіональна агломерація «Дрогобиччина»  

(додаток А). 

Особистий внесок здобувача. Дисертація є завершеним самостійним науковим 

дослідженням, у якій викладено авторський підхід до вирішення важливої 

теоретико-методологічної проблеми підвищення ефективності управління 

ІФССОРЕ. За результатами наукового дослідження опубліковано 128 робіт, серед 

яких 1 одноосібна та 13 підрозділів у колективних монографіях, 37 статтей у 

наукових фахових виданнях, у тому числі: 21 статей у виданнях, включених до 

міжнародних наукометричних баз, або у виданнях інших держав, 70 публікацій у 

матеріалах наукових конференцій, 4 статті в інших виданнях, 3 посібники із 

грифом МОН України. Загальний обсяг публікацій становить 160,45 д.а., з яких 

особисто автору належить 123,88 д.а.. Наукові положення, висновки, 

рекомендації, які виносяться на захист, одержані автором самостійно. Особистий 

внесок здобувача в роботах, опублікованих у співавторстві, зазначено у переліку 

опублікованих праць (додаток Б). 

Апробація результатів дослідження. Основні положення та результати  

дослідження доповідались і дістали схвалення на: міжнародних симпозіумах 

«Інноваційна політика та законодавство в Європейському Союзі та Україні: 

формування, досвід, напрямки наближення» (м. Київ, 2011 р.); «Перемещение 

центров научно-технологической активности на европейском пространстве и 

межстрановая мобильность ученых и специалистов: современные тенденции» 

(м. Київ,  2012 р.); «Трансфер технологий от науки к бизнесу» (м. Алушта, 2012-

2013 рр.); міжнародних наукових і науково-практичних конференціях «Розвиток 

корпоративного управління в глобальному середовищі» (м. Тернопіль, 2004 р.); 

«Сучасні проблеми гуманізації та гармонізації управління» (м. Харків, 2005 р.), 

«Методологія та практика менеджменту на порозі XXI століття: 

загальнодержавні, галузеві та регіональні аспекти» (м. Полтава, 2006, 2008, 2010, 

2012 рр.), «Науково-технічний розвиток: економіка, технології, управління» 

(м. Київ, 2007 р.); «Маркетинг в малому й середньому бізнесі» (м. Полтава, 
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2007 р.); «Проблеми Європейської та Євроатлантичної інтеграції України: 

освітній вимір» (м. Полтава, 2008 р.); «Проблеми та перспективи інноваційного 

розвитку економіки в контексті подолання світової фінансової кризи» (м. Алушта, 

2009 р.); «Учение В. И. Вернадского о ноосфере и антикризисное социально-

экономическое развитие Беларуси» (м. Мінськ, Білорусь, 2009 р.); «Проблемы 

инновационного развития и креативная экономическая мысль на рубеже веков: 

А.К. Шторх, А.А. Богданов, С.Ю. Витте» (м. Мінськ, Білорусь, 2010 р.); «Теория 

и практика инновационного развития кооперативного образования и науки» 

(м. Бєлгород, Росія, 2010 р.); «Структурні зміни в економіці та освіті під впливом 

інформаційно-комунікаційних технологій» (м. Полтава, 2010 р.); «Проблеми та 

перспективи інноваційного розвитку економіки» (м. Севастополь, 2008 р., 

м. Алушта, 2010-2012 рр., м. Ялта, 2013 р., м. Одеса, 2015, 2016 рр.); «Социально-

экономические проблемы инновационного развития экономики» (м. Баку, 

Азербайджан, 2010 р.); «Формування та розвиток економіки в сучасних умовах 

господарювання» (м. Луцьк, 2011 р.); «Новые вызовы в экономике XXI века» 

(м. Мінськ, Білорусь, 2011 р.); «Наука и кооперация: проблемы и пути развития» 

(м. Бєлгород, Росія, 2011 р.); «Социально-экономические проблемы в обеспечение 

продовольственной  безопасности» (м. Баку, Азербайджан, 2011 р.); «Стратегічні 

імперативи сучасного менеджменту» (м. Київ, 2012 р.); «Стратегия качества в 

промышленности и образовании» (м. Варна, Болгарія, 2012, 2013 рр.); 

«Інноваційна культура суспільства: механізми формування та розвитку» 

(м. Сімферополь, 2013 р.); «Інституційні засади функціонування економіки в 

умовах трансформації» (м. Дніпропетровськ, 2013 р.); «Менеджмент розвитку 

соціально-економічних систем в новій економіці» (м. Полтава, 2014 р.); 

«Глобальная экономическая динамика как фактор напряжения социально-

политических процессов: циклы, кризис и конфликты» (м. Лутракі, Греція, 

2014 р.); «Математичне моделювання процесів в економіці і управлінні проектами 

і програмами» (м. Коблево, 2015, 2016 рр.); «Modern Transformation of Economics 

and Management in the Era of Globalization» (м. Клайпеда, Литва, 2016 р.); 

«Україна – Болгарія – Європейський Союз: сучасний стан і перспективи» (м. 
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Варна, Болгарія, 2016 р.); «Modern problems of management: economics, education, 

health care and pharmacy» (м. Ополе, Польща, 2016 р.); «Integration of Business 

Structures: Strategies and Technologies» (м. Тбілісі, Грузія, 2017 р.); «Формирование 

организационно-экономических условий эффективного функционирования АПК» 

(м. Мінськ, Білорусь, 2017 р.); «New step in science» (м. Moррісвіль, США, 2018 

р.); «Eastern European conference of management and economics» (м. Любляна, 

Словенія, 2019 р.); всеукраїнських науково-практичних конференціях: «Соціально-

економічні проблеми розвитку країн з транзитивною економікою» (м. Харків, 

2007 р.); «Проблеми функціонування навчальних закладів економічного профілю» 

(м. Полтава, 2009 р.); «Особенности развития регионов Украины в новых 

экономических условиях» (м. Сімферополь, 2011 р.); «Актуальні питання 

забезпечення стійкого розвитку національного господарства» (м. Кременчук, 

2011, 2012 рр.); «Міжнародне науково-технічне співробітництво: принципи, 

механізми, ефективність» (м. Київ, 2011-2015 р.); «Актуальні проблеми соціально-

економічних систем в умовах трансформаційної економіки» (м. Дніпропетровськ, 

2016 р.); «Актуальні проблеми управління соціально-економічними системами» 

(м. Луцьк, 2016 р.). 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається із вступу, 5 розділів, 

висновків, списку використаних джерел (427 найменувань на 50 сторінках), 

18 додатків (на 146 сторінках), містить 52 таблиці та 71 рисунок. Загальний обсяг 

роботи становить 588 сторінок, основний текст викладено на 325 сторінках.  
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИЧНІ ТА КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ 

ІННОВАЦІЙНИМИ ФАКТОРАМИ СТАЛОГО СОЦІАЛЬНО 

ОРІЄНТОВАНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ 

 

1.1. Понятійно-термінологічний апарат сталого інноваційного соціально 

орієнтованого розвитку економіки 

 

Період реформування економіки України відкриває унікальну можливість виходу 

на якісно вищий рівень розвитку суспільства і держави. Поряд із цим 

виокремлюється необхідність вирішення питання про те, яким критеріям мусить 

відповідати економічний устрій держави, щоб бути водночас і соціальним, і 

ринковим. Відповіді слід шукати у площині світового досвіду, для чого необхідно 

передусім опанувати світові моделі економічного розвитку, орієнтовані на 

забезпечення стабільно високих показників соціально-економічного розвитку на 

довгострокову перспективу. При цьому варто взяти до уваги аксіому: будь-який 

розвиток – соціальний, політичний, моральний чи інший ґрунтується саме на 

економічному розвитку. Це й визначило формат п. 1.1 у вигляді змістовного 

ланцюгу понять «етапи розвитку економіки –  соціально орієнтовано ринкова 

економіка  – життєво важливі інтереси населення – інноваційні фактори та  

інноваційний розвиток –  сталий розвиток – сталий інноваційний соціально 

орієнтований розвиток економіки як ознака нової економіки». 

На тлі світової кризи переконливо доводить свою неспроможність модель 

неоліберального ринкового фундаменталізму, що актуалізує пошук 

альтернативних економічних моделей, в яких удасться обійтися без крайнощів 

«дикого капіталізму» і «централізованого соціалізму» [1, с. 132]. У цьому процесі 

нагальним стає питання щодо визначення ролі та функцій держави як суб’єкта 

економічної системи. Науковці [2, 3] виділяють чотири етапи розвитку 

економіки, що характеризуються зміною  ролі та функцій держави: І етап – 
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держава в умовах економіки неринкового типу. Держава «стоїть над 

суспільством», над усіма сферами суспільної діяльності, зокрема над економікою. 

Людина на цьому етапі знаходиться ніби «під державою», «під економікою». ІІ 

етап – держава в умовах трансформаційного періоду. Виконання державою 

соціальних функцій на цьому етапі ототожнюють із забезпеченням соціального 

захисту населення, що обмежується примітивними елементами соціальної 

підтримки малозабезпечених верств. III етап – держава в умовах СОРЕ. Місце 

людини в цій системі визначають із таких позицій: економіка розвивається задля 

людини як особистості з усім притаманним їй розмаїттям здібностей, духовності 

та задоволення матеріальних потреб [3, с. 214–216].  

IV етап – соціальна держава. Соціальна держава – це правова демократична 

держава, вищою цінністю якої є соціальна справедливість. Основними її 

пріоритетами є дотримання соціальних стандартів і високого рівня та якості 

життя для всіх верств населення шляхом розподілу та перерозподілу ВВП, 

соціального захисту громадян, недопущення та усунення соціально-економічних 

конфліктів. 

У документі «Європейський вибір: Концептуальні засади стратегій економічного 

та соціального розвитку України на 2002–2011 роки: Послання Президента 

України до Верховної Ради України 2002 р.» [4] було підтверджено шлях України 

до СОРЕ європейського типу та вибір європейських стандартів якості життя. А 

«Цілі Сталого Розвитку: Україна» [5] визначили орієнтири України в рамках 

Цілей Сталого Розвитку й остаточно затвердили їх. 

Розкриттю суті та основних характеристик соціально орієнтованої моделі 

розвитку економіки присвячені праці К. Міхуринської [6], П. Нікітенко [7], 

О. Осінської [3] та інших. Серед вітчизняних учених-економістів, у наробках яких 

розглянуті питання впровадження принципів СОРЕ в Україні, слід виділити 

Т. Гончаренко [8, с. 3], В. Куценко [9], О. Новікову [10] та інших. Дослідивши 

генезис наукової думки щодо СОРЕ понад сорока науковців (представлено у 

додатку B, табл. В.1 і у працях автора дисертації [11, 12]) стає зрозуміли, що 
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більшість із них впевнені у необхідності пошуку нової концепції розвитку 

національної економіки, яка ґрунтується на високотехнологічному способі вироб-

ництва, а також поступовому розвитку людського капіталу, результатом чого має 

стати ефективна соціально орієнтована держава. Виходячи з цього, нова модель 

економічного розвитку мусить бути багатофакторною та динамічною, що за-

безпечить урахування змін внутрішнього та зовнішнього середовищ, а також 

можливість їх вчасного, випереджуючого регулювання.  

Згідно з Конституцією України ст. 1. «Україна є суверенна і незалежна, 

демократична, соціальна, правова держава» (офіційне тлумачення положення 

статті 1 див. у Рішенні Конституційного Суду № 3-рп/2012 від 25.01.2012). У 

Проекті «Концепції соціальної держави в Україні» [13] визначено центрове місце 

людини з гарантованими державою правами і свободами. При цьому основними 

умовами розвитку соціальної держави є високий економічний потенціал і 

соціально орієнтована структура економіки.  

Таким чином, згідно із чотирма етапами розвитку економіки, які 

характеризуються зміною ролі та функцій держави, можна констатувати на 

підставі перелічених нормативно-законодавчих і програмних документів уряду, 

що Україна знаходиться між другим і третім етапами, тобто між трансформацій-

ним періодом і СОРЕ, що обумовлює її майбутню концепцію розвитку, із 

стратегічним соціальним орієнтиром і загальнонаціональною ідеєю України. 

Т. Гончаренко  характеризує СОРЕ як економічну систему, що «функціонує на 

основі домінування приватної форми власності в поєднанні з державною 

власністю та активним державним втручанням у систему перерозподілу 

національного доходу та систему соціального захисту населення. Її суть полягає у 

державному регулюванні ринкової економіки для досягнення соціальних цілей. 

При цьому в центрі уваги СОРЕ знаходиться людина з її потребами й 

інтересами…Основною метою функціонування СОРЕ є підвищення добробуту 

населення, забезпечення економічного зростання на основі підпорядкування 

економіки завданням соціального розвитку суспільства» [8, c. 66–67]. Такі 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v003p710-12/paran54#n54
http://cpsr.org.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=31:2010-06-13-21-09-40&catid=20:2010-06-13-21-06-26&Itemid=27
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завдання економічної системи посилюють значення соціальної відповідальності 

бізнесу (доведено автором у роботі [17]). 

На основі комплексного підходу та впорядкування класифікаційних ознак (цілей, 

інструментів управління, критеріїв розподілу доходу, країн) розкрито 

архітектоніку СОРЕ, виокремлено основні її моделі, де скандинавську 

позиціоновано як еталонну для національної економіки, розглянуто 

трансформацію економічної системи України в соціально орієнтованому 

контексті за ознакою часу (ретроспективна, оперативна, перспективна), основні 

принципи СОРЕ та напрями державного регулювання в сфері соціальної політики 

(додаток В, табл. В.2-В.5 і робота дисертанта [17]); 

З огляду на вищевикладене узагальнено погляди фахівців щодо суті, ролі та 

змісту СОРЕ (додаток В, табл. В.1 праця дисертанта [12]). На основі аналізу та 

синтезу наукової думки щодо визначення терміну «СОРЕ» констатовано, що це: 

1) економіка, розвиток якої орієнтований на розвиток людини; 2) система 

господарювання у межах соціальної держави; 3) економіка, де зберігається баланс 

суспільних і державних інтересів; 4) багатогранна та динамічна ринкова 

економіка, яка стає все більш соціально спрямованою, що є ознакою 

цивілізованого суспільства; 5) економіка, де задовольняються ЖВІ більшості (не 

менше 2/3) населення країни, що формує середній клас, здатний будувати 

господарські відносини та забезпечувати необхідний добробут за рахунок 

високопродуктивної праці та створеної доданої вартості; 6) економіка, де 

державна підтримка у сферах житлово-комунальних послуг, лікування й освіти 

обов’язкова. Зважаючи на виключне місце у формуванні СОРЕ середнього класу, 

чисельність якого обумовлена рівнем задоволення його ЖВІ варто дослідити 

останнє поняття. 

В. Горбулін і А. Качинський [19, с. 20] визначили, що «життєво важливі інтереси 

(ЖВІ) – це сукупність потреб, задоволення яких гарантує надійне існування та 

можливості прогресивного розвитку людини, суспільства й держави». Як правило, 

ця категорія корелюється з терміном, що в світовій літературі є практично 
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канонізованим – безпека, тобто стан захищеності ЖВІ особистості, суспільства, 

держави, а також довкілля в різних сферах життєдіяльності від внутрішніх і 

зовнішніх загроз [22, с. 17], (додаток В, рис. В.1). В. Мунтіян [22, с. 22] виділив 

ЖВІ у складі національних економічних інтересів за критерієм ступеня важ-

ливості: життєво важливі, стратегічні, тактичні. Проте центрового розвитку в 

національній економіці цей термін і досі не знайшов.  

Разом із тим національні інтереси, цінності і цілі – тріада першоджерел, основних 

рушійних сил системи економічної безпеки, що визначають її зміст, характер, 

конфігурацію, спрямування. Це дає підставу автору дисертації стверджувати, що 

інтереси є рушійною силою економіки в контексті саме задоволення ЖВІ (а 

не лише захисту), ставши стрижневим її терміном під час побудови моделей 

динамічних систем управління (засвідчено дисертантом у роботі [23]). Даний 

висновок корелюється з напрацюваннями Ф. Енгельса: «Економічні відносини 

кожного даного суспільства проявляються, насамперед, як інтереси» [24, с. 271]. 

При чому «головний інтерес суспільства – квінтесенція реальних особистих 

інтересів, що об’єктивно ведуть до його прогресу й соціально-економічної 

гармонізації» [25, с. 148]. 

Д. Коростильов називає інтереси «головною детермінантою і вихідним пунктом 

історичної творчості людей, на відміну від потреб….А суб’єкт залежить від розу-

міння завдань, що стоять перед ним та інтересів, які виникли в ході усвідомлення 

свого соціального становища» [26, с. 72]. Отже, інтереси містять мотиваційний 

потенціал, будучи основою розвитку економічних систем, і стають цільової 

функцією під час розроблення моделей динамічних систем управління у межах 

забезпечення балансу ЖВІ людини, суспільства, держави. Крім того маємо всі 

підстави стверджувати, що поняття «інтереси» відрізняються від потреб, 

обумовлюються системою цінностей, і не існує саме по собі, а ґрунтується на 

цінностях і потребах, що формує цілі (рис. 1.1).  
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Рисунок 1.1 – Система формування та реалізації ЖВІ в економічному контексті 

Джерело: узагальнено автором дисертації на підставі джерел [22, 27] і репрезентовано спільноті 

у його наукових працях [28, 29]. 

 

Соціальні потреби слід правильно формувати і розвивати через «систему 

цінностей» – сукупність моральних, релігійно-культурних, етичних та інших 

поглядів, необхідних для сталого розвитку системи. При цьому ЖВІ – це 

сукупність потреб і система цінностей особистості, суспільства, держави в різних 

сферах життєдіяльності, що зумовлюють їх гідне безпечне існування та 

можливості прогресивного розвитку, рівень задоволення (кількісний показник) 

яких гарантує соціальну стабільність (якісний показник) країни як економічної 

системи (оприлюднено автором дисертації у роботі [29]). При цьому «соціальна 

стабільність» є індикатором комплексної оцінки соціальних процесів 

економічного розвитку. 

Зважаючи на виключне місце в економічній системі людини як особистості з усім 

притаманним їй розмаїттям здібностей, духовності, необхідністю задоволенням 

матеріальних і нематеріальних потреб, а також узявши до уваги 

міждисциплінарний підхід до проекту формування нової моделі економічного 

розвитку, автором імплементовано у науковий обіг економіки поняття 
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«задоволення життєво важливих інтересів населення», яке має стати її 

основним стрижнем. Тим більше, що пряме трактування терміну ЖВІ в 

національному законодавстві відсутнє, на відміну від законодавств інших країн 

(обґрунтовано дисертантом у його науковій праці [23] ).  

Реальний перелік ЖВІ населення (Доповідь ООН про розвиток людини, 2016) 

виглядає таким чином: якість освіти; якість медичної допомоги; рівень життя; 

ідеальна робота; відчуття безпеки; свобода вибору жінок і чоловіків; сприйняття 

місцевого ринку праці; волонтерська діяльність;  громада; довіра до судової 

системи; дії по збереженню оточуючого середовища;  довіра до уряду [30, c. 251].  

Аналіз праць авторитетних науковців, таких як О. Амоша [31], 

В. Антонюк [31], Є. Бобосов [35], А. Баланда [34], В. Булавко [32], В. Герасимчук 

[33], В. Горбулін [21], А. Качинський [21], Г. Кулаков [36], Б. Маліцький [37], 

В. Мунтіян [22], П. Нікітенко [32, 36], О. Новікова [31], В. Соловйов [37] та інших 

дозволив сформувати ідеальний перелік ЖВІ населення за пріоритетами: 

особиста безпека, свобода слова, друку, доступу до інформації; здоров’я 

(збереження, попередження захворювань, лікування); житло; харчування; робота; 

матеріальне становище, включаючи фінансові (доходи, заробітна плата); екологія 

середовища мешкання; освіта та наука; умови відпочинку та дозвілля; успіх у 

житті (досягнення життєвих цілей), максимальне задоволення ЖВІ людини, 

включаючи духовні. 

При чому на мікрорівні – це задоволення ЖВІ кожної людини-громадянина, а на 

макрорівні  – це структура стратифікації населення у суспільстві з виділенням 

частки середнього класу. Крім того, фактичне підпорядкування цілей соціального 

розвитку інтересам фінансової олігархії у постіндустріальній економіці актуалізує 

необхідність балансу інтересів усіх верств населення. 

Показник «задоволення ЖВІ населення» має містити потенціал безпечного 

національного розвитку, що обумовлює потребу виокремлення порогової смуги 

(порогових значень показників), в межах якої ймовірність виникнення кризового 

стану стає відчутно високою, а система здатна перебувати у небезпечній зоні без 
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повної втрати стабільності протягом деякого періоду, що залежить від наявності 

резервів і можливостей виживання економічної системи. Стає очевидною 

необхідність відображення порогових значень, недотримання яких перешкоджає 

нормальному процесу розвитку різних елементів відтворення, призводить до фор-

мування негативних руйнівних тенденцій у забезпеченні економічного зростання, 

а також перетворює потенційні соціальні загрози задоволенню ЖВІ населення у 

реальні (розв’язано у п. 2.2 і представлено у науковій праці автора дисертації 

[38]).  

Баланс ЖВІ особистості, суспільства, держави є основою розвитку динамічних 

систем і підґрунтям розроблення моделей економічного розвитку. Так, історію 

успіху країн Північної Європи пояснювали здатністю реформувати соціальну 

сферу, гарантувати безпеку для громадян, а також ефективну і гнучку політику 

для підприємств, що підтягнуло їх до рівня показників таких країн, як США та 

формувати систематичну економічну політику, що сприяє свободі [17, с. 10–11; 

39; 40]. Це дало дисертанту підставу для виокремлення зв’язку «соціальна 

сфера – інноваційна діяльність – сталий розвиток», що й стало форватором 

дослідження. 

З метою створення гідних умов щодо формування СОРЕ необхідне забезпечення 

стійкого економічного зростання як основи підвищення рівня задоволення ЖВІ 

більшості населення, здійснення доцільних структурних перетворень економіки, 

розв’язання нагальних екологічних проблем на основі досягнень НТП і 

ефективного управління інноваційними факторами розвитку економіки. Під 

інноваційними факторами розуміємо рушійні сили економічного зростання та 

підвищення якості життя населення. При цьому,  інновації розглядаються як 

результат комбінації не лише виробничих факторів (по Шумпетеру), а з 

додаванням соціальних і екологічних елементів, які забезпечують  соціально-

економічні перетворення (досліджено, узагальнено та сформовано дисертантом у 

додатку В, табл. В.6 і оприлюднено у праці [41]). 
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Зупинившись на рушійних силах економічного зростання, слід зазначити, що 

фахівці наголошують на виключній ролі інновації, а дискусії щодо її змісту 

продовжують тривати [42, с. 90; 43, с. 175], незважаючи на законодавче 

закріплення терміну «інновація» [44, ст. 1], що дає підставу для авторського її 

тлумачення. Так, «інновація» – це новий процес або результат, спрямований на 

максимальне задоволення ЖВІ людини, суспільства, держави, які істотно 

поліпшують якість і рівень життя населення. Це поняття на відміну від 

попередніх містить адресну мотиваційну спрямованість, що дозволяє 

орієнтуватися не лише на високий техніко-технологічний рівень інновацій, а 

оцінювати їх ефективність із позиції підвищення рівня задоволення ЖВІ 

населення, якості життя та людського добробуту загалом шляхом дифузії 

інновацій у просторі, часі і з заданою швидкістю (оприлюднено у роботі 

дисертанта [23]). Авторську думку підтверджує графік функції, що відображає 

норму сприйняття інновацій у часі (рис. 1.2).  

 

 

 
Рисунок 1.2 – S-подібна функція, що відображає норму сприйняття інновації у 

часі 

Джерело: [45]. 

 

Разом із тим відсутність в Україні «цільових орієнтирів та бачення щодо її 

майбутнього розвитку як інноваційної держави» [46] актуалізує доцільність 

правильного вибору інновацій для відтворення економічного розвитку, що 

пов’язано з їх класифікацію. Так, В. Соловйов з метою виявлення інновацій, які 

можуть бути предметом законодавчого регулювання рекомендує «поділяти їх за 
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просторовим ареалом впливу на продуктивність праці та за періодом часу, 

протягом якого відчувається планований вплив результатів інновації» [42, с. 91]. 

Узагальнену інтегральну класифікацію інновацій у контексті задоволення ЖВІ 

населення представлено у додатку В, табл. В.7. Крім того варто додати ознаку – за 

швидкістю їх реалізації, бо саме це має стати нині одним із головних параметрів 

системи управління економічними системами. 

На особливу увагу заслуговує класифікація інновацій, які можуть суттєво 

відрізнятися за інтервалом часу та просторовим ареалом,  запропоновану 

К. Фріменом і К. Перець [49]: інкрементні,  радикальні, інновації, котрі здатні 

змінювати техніко-економічні системи, інновації, які змінюють парадигму 

технологічного сприйняття навколишнього світу. Їх просторовий ареал впливу – 

планетарна економіка, а часова зона впливу – Кондратьєвський цикл. При цьому 

після криз структурної пристосовності нові технологічні уклади зумовлюють 

драйвери соціально-економічного розвитку, які викликають перебудову всіх гілок 

економічної системи, глибокі соціальні та інституційні зміни, що зазвичай 

незворотні. Вони є результатом тривалих зусиль у відповідь на наближення до 

межі економічного зростання.  

Науковці [50, с. 40] схиляються до думки, що для цілеспрямованих інноваційних 

перетворень економіки на національному рівні інтерес становлять, перш за все, 

радикальні інновації, але вони викликають практичний інтерес лише у випадку 

виникнення сумнівів в ефективності звичних прийомів праці. Використання 

радикальних і напіврадикальних інновацій стає результатом реалізації стратегії 

розвитку інноваційно налаштованої економіки, яка базується на монополізмі 

знань, а поступових і поліпшуючих інновацій – на стратегії економіки, що 

наздоганяє. Тому ефективна стратегія підтримки та розвитку соціально 

орієнтованої інноваційної діяльності у промисловості та освіті має стати тим 

випереджувачем основних очікуваних загроз, що забезпечить вихід економіки на 

нову хвилю розвитку, сформує новий технологічний уклад, що сприятиме 

задоволенню ЖВІ більшості населення.  
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Соціально орієнтований аспект управління інноваційною діяльністю 

виокремлював ще Й. Шумпетер (1883–1950), який стверджував, що «символом 

інноваційного розвитку одноголосно визнається підвищення продуктивності праці 

з одночасним виростанням все нових і нових робочих місць» [51, с. 128]. Він 

попереджав про трудність отримання достовірного прогнозу щодо напрямів 

оновлень, а також можливе скорочення прибутків і випуску та, навіть, 

банкрутство фірм у разі, якщо вони не візьмуть до уваги нову якість сучасної еко-

номічної конкуренції. 

Враховуючи той факт, що промислово розвинені країни на 60–90 % зростання їх 

ВВП зобов’язані саме інноваційному фактору, інновації належить роль одного із 

факторів виробництва. Так, основними факторами виробництва із часів А. Сміта 

вважаються земля, праця і капітал [52]. Маржиналісти [53] додали до цього 

списку ще один фактор виробництва – підприємництво, тобто здатність 

оптимально поєднувати перші три фактори виробництва з метою досягнення най-

вищої продуктивності. При чому «фактор підприємництва як інноваційний 

фактор починає ефективно працювати лише в тому випадку, якщо можливості 

використання класичних чинників близькі до межі» [43, с. 175]. Отже, для  

національної економіки, яка обрала СОРЕ інноваційний вектор стає 

безальтернативним. 

Розробляючи рецепт формування СОРЕ на інноваційних засадах варто 

виокремити першопричину технологічного лідерства промислово розвинених 

країн – використання інноваційного підприємництва в найбільш прийнятній для 

них інституційній формі [43, с. 190]. 

При цьому варто зауважити на можливості зростання рівня задоволення ЖВІ 

населення України лише у разі перетворення країни на сучасне інноваційне 

суспільство, коли «економічне зростання та розвиток відбудуться на основі 

реалізації потенціалу наукової, технологічної, інформаційної та підприємницької 

діяльності» [55, с. 17]. 
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Синтезувати, акумулювати, трансформувати та застосувати ефекти цієї реалізації 

покликана саме інноваційна діяльність, результатом якої виступає інновація. 

Результати узагальнення існуючих визначень праць [44], [48], [56] щодо поняття 

«інноваційна діяльність» сформовано автором і подано у додатку В, табл. В.8. 

Поряд із цим більш повним у контексті побудови нової економічної системи стане 

визначення інноваційної діяльності як діяльності, спрямованої на використання і 

комерціалізацію результатів наукових досліджень і розробок шляхом випуску на 

ринок нових конкурентоспроможних товарів і послуг із метою задоволення ЖВІ 

людини, що, розповсюджуючись у практичному використанні, визнаються 

суспільством, у такий спосіб спричиняють і підтримують технологічні зміни 

(репрезентовано автором у його  науковій праці [23]). 

Очевидним стає місце інноваційної діяльності як інструменту СОРЕ та 

інтегруючої ланки між соціально орієнтованим і сталим розвитком. При чому 

інноваційний розвиток позиціоновано як першопричину формування СОРЕ, а 

сталий розвиток – як наслідок. Це дозволило впорядкувати ланцюг категорій 

«ідея – науково-технічна діяльність – нововведення –  інноваційна діяльність – 

інновація – дифузія інновацій –  інноваційний розвиток – технологічні зміни – 

задоволення ЖВІ населення» (узагальнено автором у додатку В, рис. В.2 і 

оприлюднене у його науковій праці [57]) .  

У період формування СОРЕ та реалізації інноваційної моделі розвитку головним 

джерелом економічного зростання виступають нововведення, тобто найбільш 

значущою рушійною силою стає сила ідей як можливість задоволення ЖВІ 

населення. При цьому різко зростає ймовірність реалізації успішних проривів 

саме в економіці тієї країни, яка більше спирається на ідеї, а менше на фізичний 

капітал. У цьому контексті Г. Форд констатував, що самі по собі ідеї цінні, але 

завдання полягає у реалізації їх на практиці. Проте чисельність інноваційно-

активних підприємств мала (близько 1 % від загальної кількості малих 

підприємств), тоді як в Євросоюзі цей показник досягає 40 % [58, с. 13]. Це 
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актуалізує необхідність збільшення долі підприємств малого та середнього 

бізнесу, які здійснюють інноваційну діяльність і слугують основою СОРЕ. 

Цікавим є той факт, що універсальний підхід в інноваційному розвитку багатьох 

країн світу «ідея – PR діяльність – реалізація» [59, c. 69] в окремих випадках не 

спрацьовує в постсоціалістичних країнах у такому форматі.  

Проведений аналіз поглядів науковців щодо дефініції поняття «інноваційний 

розвиток дозволив сформувати авторське його тлумачення як процесу 

трансформації економіки переважно шляхом практичного розв’язання 

евристичних проблем і використання нових знань під час вирішення 

різноманітних ситуацій на всіх рівнях національного господарства на основі 

єдності технологічних, організаційних і соціальних нововведень задля 

задоволення ЖВІ як окремої особистості, так і суспільства в цілому. Разом із тим 

на мікрорівні інноваційний розвиток є сенс розглядати як якісні та кількісні 

позитивні зміни в економічному та соціальному контексті життєдіяльності 

виробничого підприємства (узагальнено дисертантом у додатку В, табл. В.9, рис. 

В.3 і у його науковій праці [60]).  

Обґрунтовуючи доцільність підтримки та розвитку інноваційної діяльності як 

інструменту формування СОРЕ варто проаналізувати необхідні умови її іннова-

ційного розвитку: ринок інтелектуальної власності, НІС, інноваційне 

законодавство, інноваційні кадри,  інноваційна мотивація, співпраця влади, науки 

та бізнесу [61]. В центрі подій перебуває людина та її мотивація до здійснення 

науково-технічної й інноваційної діяльності задля задоволення ЖВІ. До цього 

переліку варто додати національну ідею та пропаганду інновацій. 

Під час вивчення праць О. Собкевича, А. Сухорукова, А. Шевченка, Я. Жаліла [62, 

с. 108] актуалізовано виокремлено необхідність державного регулювання 

інноваційного розвитку. При цьому підтримка та розвиток інноваційної діяльності 

стають одним із основних завдань уряду в межах ефективної державної інно-

ваційної політики як основного інструменту та фактору формування СОРЕ в 

площині сталого розвитку.  
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Проведено аналіз альтернативних підходів до сталого розвитку науковців 

Н. Островського [63], В. Трегобчука [64], Є. Хлобистова [65, с. 177], О. Коротич 

[66, с. 36]. На основі чого сформульовано авторське визначення, згідно з яким 

«сталим розвитком» можна вважати той, який задовольняє ЖВІ більшості 

населення країни нині і в майбутньому, що в екологічному контексті характе-

ризується показниками, які не перевищують гранично допустимий антропогенний 

вплив на біосферу (наприклад, СО2 на душу населення й інші), в соціальному – 

соціальною стабільністю, економічному – національним добробутом, де майбутні 

покоління є щасливішими за нинішні. 

Отже, на основі синтезу опрацьованого матеріалу сформуємо архітектуру видів 

розвитку економічної системи з урахуванням ЖВІ держави, суспільства, людини, 

що певним чином визначають ієрархію її цілей (рис. 1.3).  

 

 
 

 

Рисунок 1.3 – Архітектура видів розвитку економічної системи з урахуванням 

……………….ЖВІ населення 

Джерело: розроблено, обґрунтовано на основі положень, репрезентованих у джерелах [20, 22] і 

представлено автором дисертації у його науковій праці [67] 
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У період розв’язання більшості системних проблем в економічному і суспільному 

житті України, а також із її прагненням до сталого розвитку, використання 

інноваційної діяльності як інструменту виходу з кризових ситуацій і засобу 

переходу на новий технологічний уклад все більше актуалізує необхідність 

державного регулювання кризових ситуацій і антикризового управління, котрі 

покликані розпізнавати та попереджувати кризи, ще до моменту їх розгортання 

(досліджено та узагальнено у додатку В, табл. В.10 і оприлюднено у працях 

автора дисертації [67-70]). 

Назрілі проблеми пов’язується з виникненням нового світу, нової економіки, не 

схожої на традиційну економіку часів ринку А. Сміта та Д. Рікардо. Її специфічні 

відмінності наочно виокремили М. Чумаченко, О. Амоша, В. Ляшенко, 

зауваживши на: 1) бурхливому розвитку ринку знань, зростаючій ролі 

наукомісткого сектору, виробництва і збуту сучасних наукомістких технологій, 

що прискорює процеси комп’ютеризації інформаційного простору економіки; 

2) стрімкому зростанні капіталізації ринкової вартості компаній; 3) створенні 

системи державних пріоритетів у розвитку науки і техніки. При цьому капіта-

лізація витрат направлена на людину, а пріоритетом виступає політика 

підвищення рівня освіти та зміцнення здоров’я населення; 4) забезпечені високих 

темпів оновлення основного капіталу, що інвестується у сектори матеріального 

виробництва, які забезпечують ЖВІ населення та обслуговуючої інфраструктури; 

5) забезпеченні приблизно рівних умов для нормальної життєдіяльності 

населення: житло, заробітна плата, робота, доступ до інформаційного та 

транспортного обслуговування тощо [71, с. 3].  

Л. Шимановська-Діанич дотримується думки, що «нова економіка» – поняття 

досить умовне, і пов’язує це з невизначеністю сучасного етапу розвитку еко-

номіки. «Різні назви нової економіки (економіка послуг, комп’ютерна, 

інноваційна, економіка знань, інформаційна, інтелектуальна, партнерська) 

обумовлені головним фактором її формування та розвитку, що створює «головне 

джерело її багатства» [72, с. 36].  
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П. Нікітенко [73, с. 16–17] ототожнює нову економіку із «ноосферною 

економікою». 

Аналіз наукової думки дозволив уточнити поняття «нова економіка», суть якої 

полягає у розбудові економіки для людини як особистості у форматі соціальної 

держави на засадах СІСОР, і відтворенні біосоціального продукту за рахунок 

безперервного навчання та ноосферного мислення, що дозволяє гармонійно 

задовольняти ЖВІ переважної більшості населення, вчасно попереджуючи та 

усуваючи соціально-економічні конфлікти. Синтез вищевикладеного став 

підґрунтям для формування змістовних вихідних категоріальних понять щодо 

сталого інноваційного соціально орієнтованого розвитку економіки (табл. 1.1). 

 

Таблиця 1.1 – Визначення змістовності вихідних категоріальних понять у 

…………….контексті сталого інноваційного соціально орієнтованого розвитку 

…………….економіки 

 

Поняття Авторське трактування поняття 

1 2 

Життєво 

важливі 

інтереси 

це сукупність потреб і система цінностей особистості, суспільства, держави в 

різних сферах життєдіяльності, що залежать від внутрішнього та зовнішнього 

середовища, рівень задоволення (кількісний показник) яких має гарантувати 

соціальну стабільність (якісний показник) країни як економічної системи 

(засвідчено дисертантом у роботі [23, 28, 29]). 

СОРЕ це: 1) система господарювання у межах соціальної держави; 2) економіка, де 

зберігається баланс суспільних і державних інтересів; 3) багатогранна та 

динамічна ринкова економіка, яка стає все більш соціально спрямованою, і ця 

соціальна спрямованість є невід’ємним елементом та ознакою цивілізованого 

суспільства; 4) економіка, де задовольняються ЖВІ більшості населення 

країни (не менше 2/3), що формує певний прошарок населення (середній клас), 

здатний будувати господарські відносини та забезпечувати необхідний 

добробут за рахунок високопродуктивної праці та створеної доданої вартості; 

5) економіка, де державна підтримка у сферах житлово-комунальних послуг, 

лікування й освіти обов’язкова (засвідчено дисертантом у роботі [12]). 

Інноваційні 

фактори 

це рушійні сили економічного зростання і підвищення якості життя населення. 

Вони, поряд із традиційними факторами зростання виробництва включають 

екологічні та соціальні складові (засвідчено дисертантом у роботі [41]). 

 

 

 

 



 77 

 

Продовження табл. 1.1 

 
1 2 

Інновація  це новий процес або результат, спрямований на максимальне задоволення ЖВІ 

людини, суспільства, держави, які істотно поліпшують якість і рівень життя 

населення (засвідчено дисертантом у роботі [23]). 

Інноваційна 

діяльність 

це діяльність, спрямована на використання і комерціалізацію результатів 

наукових досліджень і розробок шляхом випуску на ринок нових 

конкурентоспроможних товарів і послуг із метою задоволення ЖВІ людини, 

що, розповсюджуючись у практичному використанні, визнаються суспільством, 

і у такий спосіб спричиняють та підтримують технологічні зміни (засвідчено 

дисертантом у роботі [23]). 

Інноваційний 

розвиток 

це процес трансформації економіки переважно шляхом практичного 

розв’язання евристичних проблем і використання нових знань під час 

вирішення різноманітних ситуацій на всіх рівнях національного господарства 

на основі єдності технологічних, організаційних і соціальних нововведень задля 

задоволення ЖВІ як окремої особистості, так і суспільства в цілому (засвідчено 

дисертантом у роботі [23]). 

Сталий 

розвиток 

це розвиток, який задовольняє ЖВІ переважної більшості населення країни 

нині і в майбутньому, що в екологічному контексті характеризується 

показниками, які не перевищують гранично допустимий антропогенний вплив 

на біосферу (наприклад, СО2 на душу населення та інші), в соціальному – 

соціальною стабільністю та морально-етичними, економічному – національним 

добробутом, де майбутні покоління є щасливішими за нинішні. 

Нова 

економіка 

її суть полягає у розбудові економіки для людини як особистості у форматі 

соціальної держави на засадах СІСОР, і відтворенні біосоціального продукту за 

рахунок безперервного навчання та ноосферного мислення, що дозволяє 

гармонійно задовольняти ЖВІ переважної більшості населення, вчасно  

попереджуючи та усуваючи соціально-економічні конфлікти. 

Антикризове 

управління 

це система управління, що передбачає своєчасну діагностику з метою 

підвищення фінансової стійкості та ділової активності, зниження ймовірності її 

краху (ентропії), основним завдання якої є попередження та недопущення 

виникнення кризових ситуацій на основі своєчасного застосування 

стратегічних нововведень або усунення їх негативних наслідків (засвідчено 

дисертантом у роботі [67-70]). 

Інноваційні 

фактори 

сталого 

соціально 

орієнтованого 

розвитку 

економіки 

(ІФССОРЕ) 

це рушійні сили, які задіяні у формуванні та розвитку СОРЕ, результатом чого 

має стати стійке підвищення рівня задоволення ЖВІ переважної більшості 

населення країни у довготривалій перспективі без шкоди для майбутніх 

поколінь. 

Джерело: узагальнено та побудовано автором дисертації. 

 

Таким чином, дослідивши, узагальнивши та систематизувавши поняття 

«задоволення ЖВІ населення», «СОРЕ», «інноваційні фактори», «інновація», 

«інноваційна діяльність», «інноваційний розвиток», «сталий розвиток», «нова 
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економіка» автор удосконалив та осучаснив кожне із них, що створило теоретичне 

підґрунтя для формування перспективної моделі економічного розвитку України. 

В результаті сформовано складне словосполучення «інноваційні фактори 

сталого соціально орієнтованого розвитку економіки», суть і роль якого 

полягає у застосуванні рушійних сил задля формування СОРЕ, результатом 

функціонування котрої є сталий інноваційний соціально орієнтований розвиток 

(СІСОР), здатний забезпечити стійке підвищення рівня задоволення ЖВІ 

переважної більшості населення країни без шкоди для майбутніх поколінь і на 

відміну від інших, зробить їх більш успішними та авангардними за нинішнє. 

Разом із цим варто розглянути синтез існуючих наукових теорій у площині 

управління ІФССОРЕ. 

 

1.2. Синтез існуючих наукових теорій у контексті управління інноваційними 

факторами сталого соціально орієнтованого розвитку економіки  

 

Основними фундаментальними соціально-економічними теоріями цивілізаційного 

розвитку людства, які окреслюють формат нової економіки в контексті СІСОР, як 

показує опрацювання наукової думки авторитетних фахівців є: 1) ноосферна 

теорія, яка обирає критерієм приоритетний розвиток розуму людини й 

інноваційної діяльності. Це сприяє розвитку постіндустріальних виробничих сил, 

удосконаленню виробничих відносин, збереженню природи для майбутніх 

поколінь; 2) неокейнсіанська теорія, що передбачає максимальну зайнятість 

працездатного населення, а також активне державне втручання у суспільне 

відтворення людини, суспільства, природи; 3) неомарксистська  теорія, яка 

розглядає розвиток науки як головний виробничий чинник, що передбачає 

використання всіх форм власності задля стійкого зростання ВВП (34 % ВВП має 

створювати у сфері матеріального виробництва), а також державне регулювання 

оптимальної структури стратифікації населення. При цьому її магістральним 

вектором розвитку стає «випереджальне нагромадження в нематеріальній сфері, 
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особливо в самій людині, її розумі, знаннях, науці, освіті, культурі, без чого не 

можна сподіватися на зростання ВВП, підвищення ефективності в матеріальному 

та нематеріальному виробництві» [73, с. 16–17; 74, c. 134]; 4) теорії 

конфліктності (М. Вебера, В. Мунтіяна – соціологія економічного життя), які 

уявляють суспільство сукупністю певних груп, ідеї та інтереси яких увесь час 

розходяться; 5) теорії криз і циклічності (П. Самуєльсон, М. Туган-

Барановський [76–77]); 6) економічні еволюційної теорії, зокрема інноваційні 

теорії [11, с. 441]; 7) поведінкові теорії економіки та теорії нерівності: 

Канемана Дэниэля [78] (відчуття задоволеністю життям як поєднання психології 

та економіки),  Енгуса Дітона (аналіз проблем споживання, бідності та 

соціального забезпечення) [79], Томаса Пікетті [80] й Ентоні Аткінсона [81]  

(дослідження природи соціальної нерівності та стратегії боротьби із нею), Річарда 

Тайлера (поведінкова економіка) [82], окремі положення Закону Англії «Про 

бідних» (Poor Law Amendment Act) 1834-1948 рр., і Національного Закону Англії 

«Про допомогу» (National Assistance Act) 1948 р. у частині централізації 

соціальної допомоги малозабезпеченим верствам населення [83];  8) теорія 

соціальної стратифікації (Т. Заславська [84] й інші); 9) теорія техніко-

технологічних укладів (М. Туган-Барановського, М. Кондратьєва); 

10) кібернетична теорія управління (Н. Вінера, В. Глушкова), а також її нинішні 

модифікації – загальна теорія оптимального управління в економіці та теорія 

автоматичного регулювання [85]; 10) «Нова теорія зростання», розроблена у 

1980-х рр. американським економістом Полом Ромером («Endogenous 

Technological Change») [86] та його послідовниками [87], що передбачає 

ендогенну природу технологічного розвитку; 11) теорії рівнозначності 

матеріальних і духовних чинників у суспільному розвитку М. Вебера [88, 

с. 130]. 

Використання інноваційних факторів як рушійної сили сталого соціально 

орієнтованого розвитку економіки окреслило їх стрижневу роль і визначило 

чільне місце інноваційних теорій серед числа вищезазначених. Так, одним із 

основоположників і розробником моделі інноваційного соціально орієнтованого 



 80 

 

розвитку суспільного відтворення капіталу в історії економічної думки є лауреат 

Нобелівської премії з економіки 1971 р. Саймон Кузнець [89],  здобутки якого 

полягають «у кількісному визначення економічних величин, що стосуються, 

швидше за все, з’ясування процесів соціальних змін» [90, c. 43]. 

З метою пояснення неординарності ситуації, що виникає в постсоціалістичних 

країнах, є сенс пригадати ставлення до праць М.  Туган-Барановського [76–78] в 

минулому столітті в Україні, який стояв біля витоків інноваційної теорії, здобутки 

котрого використовує цілий світ. О. Лапко слушно зауважила, що «в той час, як 

на Заході теорії інноваційного розвитку вивчались, аналізувались і 

вдосконалювались, в Україні, як і в усіх країнах колишнього СРСР, теорії 

інновацій вважалися антикласовими» [56, с. 25]. В індустріально розвинутих 

країнах світу теорія інноваційних процесів замінила теорію інтенсифікації в 80-ті 

роки і стала підґрунтям нової моделі економічного зростання. Наведений факт 

обумовлює доцільність врахування фактору владних еліт (національного 

істеблішменту) у стратифікації населення під час формування концепцій і 

моделей економічного розвитку. Нині з’явилася можливість ретельного 

дослідження інноваційних теорій у контексті соціально орієнтованого розвитку 

національної економіки, виокремлення першопричин технологічних змін і місця 

людини в цьому процесі.  

Крім того інноваційні теорії вивчаються не лише в площині економіки, а стають 

маяком для таких наук, як соціологія, педагогіка, психологія, тим самим 

підкреслюючи свій «потенціал міждисциплінарності». Яскравим прикладом чого 

може слугувати праця Ю. Бажала та Ю. Пісоцької «Необхідність вивчення теорії 

економічного розвитку Й. Шумпетера в українських закладах вищої освіти» [91], 

а також перший в Україні підручник із цієї проблематики Ю. Бажала «Економічна 

теорія технологічних змін» [92].  

Засновником сучасної економічної еволюційної теорії справедливо вважають 

Й. Шумпетера [93]. Центральним пунктом його теорії стала виключна роль 

«підприємців-інноваторів» на відміну від «просто-господаря», що обумовлює 



 81 

 

характер і темпи економічного розвитку. Так, першопричиною здійснення НТП і 

першою ланкою змістовно-логічного ланцюжка трансформації економіки на 

інноваційних засадах виступає людина, а саме підприємець-інноватор, який 

намагається задовольнити власні ЖВІ, що є головним мотивом його дій (рис. 1.4). 

  

 

Рисунок 1.4 – Соціум як чинник трансформації економіки на інноваційних засадах 

Джерело: розроблено автором дисертації та репрезентовано спільноті у його науковій праці [96]. 

 

У цьому сенсі методологічного значення набуває думка щодо виключної ролі 

людини як біосоціального продукту, тобто в якості кінцевого результату 

суспільного процесу виробництва завжди виступає сама людина в її суспільних 

відносинах, що потребує оцінки державного регулювання розвитку цих процесів 

[86, с. 48; 94, с. 204; 95, с. 31]. П. Нікітенко зауважив на першочергове значення 

відтворення людини: «Якщо не існує випереджаючого накопичення в 

нематеріальній сфері, особливо самій людині, її розумі, науці, освіті, культурі, то 

не можна сподіватися на зростання ВВП…» [73, с. 16].  

Виокремлення домінуючої ролі соціального чинника можна знайти і в 

неокласичних (нових класичних постшумпетерівських) теоріях [56, с. 32]. Так, 

розвиваючи думки Й. Шумпетера щодо базових і вторинних інновацій, Г. Менш у 

своїй праці «Базисные инновации и инновации совершенствования»  [97] пояснює 

кризові явища тим, що не вистачає базових інновацій через відсутність необхідних 

умов для науки та винахідництва. А інший представник цієї ж школи М. Калецкі 

[98, с. 95], формулюючи свої здобутки у праці «Теорія економічної динаміки» 

стверджує, що взаємодія інновацій і економічного досвіду, головним 
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накопичувачем якого виступає, знову таки, людина, утворюють тенденцію 

розвитку суспільства. 

У подальшому акцент досліджень змістився у бік виокремлення найбільш 

вагомих факторів зростання ВВП, тобто присвячений феномену технологічних 

змін як фактору економічного зростання. Узагальненням і підтвердженням цієї 

ідеї стала праця лауреата Нобелевської премії 1987 р. Р. Солоу «Технічні зміни та 

функція сукупного виробництва» [99], де доведено, що збільшення удвічі валової 

продукції на одну витрачену людино-годину в США у 1909–1949 рр. відбулося на 

12,5 % за рахунок зростання капіталоозброєності праці і на 87,5 % – за рахунок 

технологічних змін.  

Б. Маліцький у своїй праці «Неолиберализм и кризис инновационного развития 

экономики. Формула кризиса» чітко показує, що саме «інноваційний прогрес 

визначає, переважним чином, темпи росту рівня життя людей» [100, с. 8]. Тобто 

мова йде про НТП як екзогенний фактор впливу на економічну систему.  

Разом із цим починають формуватися моделі НТП, що передбачають ендогенну 

природу технологічного розвитку. Так виникла «Нова теорія зростання», розроб-

лена американським економістом Полом Ромером [86], що знайшла своє 

продовження у працях В. Головатюка [87, c. 14].  

Пітер Друкер у праці «Innovation and Entrepreneurship» [101]  зауважив на те, що 

під час спаду галузей промисловості спостерігається економічне зростання, 

викликане підвищенням підприємницької активності, тобто підприємництво й 

інноваційна діяльність, стають причиною економічних успіхів американських 

фірм за рахунок ефективної праці менеджерів-підприємців. При цьому головним 

лозунгом прихильників інноваційного типу розвитку стає готовність швидко 

прощатися з попередньою справою і постійно знаходити нове. 

В той же час у західній економічній літературі 80-х рр. минулого століття 

акцентується увага на необхідності державної підтримки інноваційних зусиль 

приватних фірм через декілька причин, вказаних у праці С. Тісдела «Пріоритети 

політики Уряду» [102], що дало підставу для висновку на користь активізації дій 
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уряду у сфері регулювання інноваційних процесів, без чого неможливо ефективно 

розподілити ресурси країни з метою отримання потенційно можливого 

інноваційного продукту, спрямованого на задоволення ЖВІ більшості населення. 

Узагальнюючи дослідження вчених останнього десятиріччя минулого століття в 

контексті розвитку інноваційних концепцій, доцільно звернути увагу на 

виникнення соціально-психологічних теорій (Х. Барнет, Є. Віттє, Е. Денісона) [56, 

92], що пов’язані з пріоритетом людських відносин в управлінні інноваційною 

діяльністю. Основне місце в них посідають проблеми значення особистості, ролі 

поведінки керівника, рівня освіти в системі розвитку інновацій, а також 

виокремлено вплив соціально-психологічних і організаційних факторів. В XIX ст. 

уявлення М. Туган-Барановського [103, с. 51] про господарство як безперервну 

взаємодію людини (суб’єкту) з природою (об’єктом) сформували його думку про 

зростання ролі психологічних факторів під час управління економічними 

системами. 

Враховуючи той факт, що нині могутність держави полягає у здатності до вина-

хідництва, нововведень і нетрадиційного гнучкого мислення актуалізується 

питання про необхідність використання національного розумового потенціалу, 

можливість прийняття принципово нових рішень, прискорення розв’язання 

поставлених завдань, а опанування нового способу мислення забезпечить 

найефективніші шляхи виходу з кризи  [104, с. 40; 105, с. 196]. Про значення 

«особливого» творчого типу мислення при розв’язанні стратегічних проблем 

говорить І. Ансофф, а П. Друкер визначав цей спосіб мислення як інноваційний 

[106, с. 406–411].  

Тобто, спонукальна сила людського фактору з відповідним інноваційним типом 

мислення незамінна в процесі управління інноваційною діяльністю. При цьому 

рушійною силою стають абсолютно нові знання та інтелект людини, які руйнують 

традиційні принципи управління науково-технічною та інноваційною діяльністю. 

Так, нові технології або революційні перетворення, що з’являються у певній 

галузі, можуть призвести до руйнувань існуючих технологій, та, як наслідок, 
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сприяють зміні співвідношення цінностей споживачів. Клейтон Крістенсен [107] 

ці технології називав підривні технології, які, розпочинаючи принципово новий 

технологічний цикл виробництва товару, руйнують існуючу базову технологію. 

Старі технології стають неконкурентоспроможними лише тому, що параметри, на 

основі яких раніше відбувалася конкуренція, вже не є важливими. Ця наукова 

проблема розглядається також у працях П. Брінь і Г. Дягілєвої [108, с. 73–76]. 

Варто зазначити, що підривні (проривні) технології органічно пов’язані із 

стратегічними та реактивними інноваціями (праця дисертанта [109]), що доцільно 

враховувати під час підтримки та розвитку інноваційної діяльності економічних 

систем, орієнтованих на підвищення рівня задоволення ЖВІ більшості населення. 

Разом із тим посилення значення соціально орієнтованого інноваційного вектору 

розвитку обумовлене виникаючими протиріччями між можливостями, наданими 

зростаючою економічною динамікою за рахунок інноваційного оновлення 

капіталу промисловості, та виникненням рецидивів щодо посилення проблеми 

створення робочих місць [42]. 

Розв’язати протиріччя між зростаючою економічною динамікою за рахунок 

інноваційного оновлення капіталу та посиленням проблеми створення робочих 

місць покликана СОРЕ. Соціальна орієнтація інноваційної діяльності передбачає 

спрямованість НІС на розв’язання проблем соціального розвитку, а саме: 

підвищення рівня та якості життя, енергоефективності, конкурентоспроможності, 

соціальної безпеки, стабільності, охорону оточуючого середовища. Мова йде про 

соціалізацію інновацій як ідеологію СОРЕ. На підтвердження цього, як зазначає 

О. Мех, «більшість науковців визнають пріоритетність соціальних аспектів 

науково-технічного та інноваційного розвитку» [110, с. 22]. Серед них варто 

виокремити праці О. Біловодської [59], Н. Ісакової [111],  І. Ящишеної [112]. 

Під соціальними інноваціями науковці розуміють створення нового соціального 

продукту або послуги і заходів щодо його впровадження, а інноваційна соціальна 

діяльність передбачає діяльність із метою пошуку, оцінки, розроблення й 

застосування соціальних нововведень [59, с. 87]. 
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Г. Добров [113] порушував питання соціалізації науки, яку він визначав як 

«найбільш швидко прогресуючий соціальний організм суспільства».  

На користь соціалізації інновацій робить висновки Л. Ханнес [17, с. 6–12] під час 

дослідження скандинавської (з її комплексним соціальним захистом) і ліберальної 

англосаксонської  моделей, які знаходяться на одному рівні. Так, головною 

причиною успіху Європейських моделей стало успішне реформування системи 

соціального забезпечення. Саме це разом із активізацію політичних заходів, 

орієнтованих на стимулювання науково-дослідної діяльності, освіти та трансферу 

технологій суттєво вплинуло на зменшення витрат і стабілізацію фінансів 

держави. 

Таким чином, узагальнення інноваційних теорій, дозволило дійти висновку, що 

першопричиною трансформації економіки на інноваційних засадах виступає 

соціокультурний чинник, зокрема ЖВІ людини (додаток Д). Так результатом 

дослідження представників класичної школи став висновок про те, що 

«підприємець є носієм НТП». Нововведення виступає як результат НТП, а 

наслідком реалізації нововведень є технологічні зміни, які, в свою чергу, 

спричиняють трансформацію економіки, суспільства та людини зокрема. 

Сформований ланцюг здійснення технологічних змін стає підґрунтям побудови 

механізму трансформації економіки України на інноваційних засадах у контексті 

формування СОРЕ. При цьому існування такого типу економіки в країні ще не є 

достатньою умовою для її сталого розвитку. Потрібні професійні та реальні дії 

органів державного та місцевого управління, спрямовані на створення 

сприятливого середовища для інноваційного розвитку країни, реалізації стратегій 

економічного зростання, реінжинірингу соціальної політики. Так перспективними 

напрямами стають: інновації, освіта, політика конкуренції, регуляторна та 

макроекономічна політика, а також теоретичні та емпіричні моделі НТП, які 

допомагають проілюструвати певні ситуації. 

Підтримка НТП у країні ґрунтується на суто економічному розрахунку 

максимізації національного доходу. Очевидна й економічна доцільність стосовно 
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передачі зовнішнього зиску, який отримує держава у вигляді позитивної 

екстерналії інноваційного процесу у приватний сектор, саме для стимулювання 

динаміки технологічних змін [92, c. 196]. Стає зрозумілим не лише можливість, а 

й доцільність формування СОРЕ на інноваційних засадах: державі за рахунок 

отримання позитивних екстерналій вигідно задовольняти ЖВІ як окремої 

особистості, так і суспільства в цілому через те, що, врешті-решт, це стосується 

національної безпеки країни. 

Саме тому Ю. Бажал назвав технологічні зміни суспільним благом [92, с. 191]. 

Інновації органічно пов’язані з СОРЕ: вони є основою для її розвитку і містять в 

собі позитивні екстерналії – безкоштовні ресурси та споживчі блага, що 

дістаються третім особам, які не беруть участі в угоді стосовно купівлі-продажу, а 

значить, не враховуються при ціноутворенні. Разом із тим інноваційний процес 

має безпосереднє відношення як до позитивних, так і негативних екстерналіїв – 

наслідків, які виникають у третіх осіб, що не виступають контрагентами ринкових 

відносин при здійснені певної угоди між виробником і споживачем блага. 

Г. Андрощук, І. Жиляєв, Б. Чижевський, М. Шевченко [114, с. 115] визначили роль 

держави в нинішніх умовах як вирішальну, особливо в забезпеченні 

інноваційного розвитку економіки, а також набагато вищу за роль ринку. Це 

остаточно підтвердило необхідність державного регулювання інноваційних 

процесів через їх зростаюче значення для економіки і суспільства в цілому, а 

також обмеженість ринкових механізмів як середовища репродукції та 

розповсюдження інновацій.  Сприяти підвищенню ефективності процесам 

державного регулювання покликана економічна кібернетика. 

Кібернетична теорія управління, зокрема економічна кібернетика, засновником 

якої традиційно вважають Н. Вінера, вивчає економічні системи та питання 

автоматизації управління окремими як елементами економіки, так і економіки в 

цілому. В разі традиційного регулювання ставлять задачу стійкості управління. 

Під час візуалізації простих економічних систем стійкість досягається за рахунок 

вибору відповідних параметрів проектованої системи. Коли кількість впливів і 
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розмірність системи надзвичайно великі, для досягнення стійкості 

використовують самоналаштування та самоорганізацію систем. При цьому певна 

частина параметрів системи, яка визначає характер існуючих у ній зв’язків, може 

в процесі функціонування системи змінюватися. Під час виведення системи із 

рівноваги вона через спеціальний блок реєструє характер перехідних процесів у 

ній [85]. При виявленні нестійкості перехідного процесу система змінює значення 

зв’язків параметрів, поки не досягне стійкості. Системи такого роду прийнято 

називати «ультрастійкими». 

В. Глушков розглядає модифікацію кібернетичної теорії – теорію оптимального 

управління, згідно якої  «в системах оптимального керування основним 

завданням є підтримка максимального (або мінімального) значення деякої 

функції з двох груп параметрів, що називаються критерієм оптимального 

управління. Параметри першої групи (зовнішні умови) змінюються незалежно від 

системи, параметри другої групи регулюються, тобто їх значення можуть 

змінюватися під впливом керуючих сигналів системи» [85]. 

Напрямом кібернетичної теорії управління є теорія автоматичного 

регулювання, що вивчає процеси автоматичного управління об’єктами різної 

фізичної природи (технічна кібернетика). Проте нині використання цієї теорії у 

адаптивних динамічних економічним системах дозволяє розв’язувати складні 

проблеми, що пов’язані з підвищення динамізму викликів і загроз. 

Аналіз теорії циклів і криз (П. Самуельсон, М. Туган-Барановський) довели 

певну періодичність їх виникнення та можливість попередження. Так, 

ґрунтуючись на працях М. Туган-Барановского  [76-77] є сенс використати 

виведену ним закономірність і осучаснити у форматі управління ІФССОРЕ: 

«циклічність економічної динаміки – періодичність промислових криз – соціальна 

сфера – задоволення ЖВІ населення». Це створює підґрунтя для розв’язання 

проблеми нерівності у суспільстві.  

Теорії нерівності Томаса Пікетті [79] й Ентоні Аткінсона [81]  висвітлюють 

основні чинники, які є причиною жорсткого розшарування населення – наявний 
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капітал та економічний розвиток. Так, швидке економічне зростання зменшує 

роль капіталу та його концентрацію в приватних руках, що скорочує соціальну 

нерівність, в той час як гальмування росту збільшує значення капіталу та 

обумовлює зростання несправедливості.  

Ентоні Аткінсон [81] розкриваючи природу соціальної нерівності розробляє 

стратегії боротьби із нею, а Річард Тайлер [82] поєднавши економіку із 

психологією довів, що людські риси впливають на прийняття рішень і на ринкові 

результати, тобто ввів реалістичні припущення щодо дій людей. В такий спосіб 

щастя людини стає цільовою функцією, а нерівність як перешкода на його шляху 

потребує мінімізації за рахунок економічного зростання. 

Поведінкова теорія економіки Р. Талера висвітлює поєднання  економіки із 

психологією, введення більш реалістичних допущень про поведінку людей, що 

обумовлено наслідками «обмеженої раціональності, соціальних переваг і 

недостатнього самоконтролю», а також традиційними передбаченнями 

економістів стосовно раціональних дій людей і організацій. 

Енгус Дітон [79] опрацьовуючи проблеми споживання, бідності і соціального 

забезпечення разом із Даніелем Канеманом [78] обґрунтували наявність прямого, 

але не лінійного зв’язку між матеріальним забезпеченням і відчуттям щастя в 

сенсі «задоволення життям»  (найщасливішими відчувають себе ті з американців, 

хто заробляє близько 75 тис. $ на рік). При цьому 1) теорія споживання не 

пояснює фактичні відносини, спираючись лише на агреговані (середні) показники 

доходу і споживання; 2) межа бідності різна для всіх країн (мінімальний дохід); 

3) домашнє споживання можна оцінювати як взаємозв’язок між доходом і 

споживанням калорій; 4) основою розуміння усереднених даних, які 

використовуються нині в макроекономіці є аналіз індивідуальних даних. Тобто, 

методологія Е. Дітона полягає у вивченні споживання у різних країнах світу на 

індивідуальному рівні. Лише після цього, на його думку, варто переходити від 

часткових даних до загальних. І тут набуває сили теорія рівнозначності 

матеріальних і духовних чинників у суспільному розвитку М. Вебера. 
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Разом із тим Родрик Дэні [115] пояснює зростання соціальної нерівності за 

останні двадцять років зниженням части зайнятих у традиційній промисловості 

розвинених країн при інтенсивному підвищенні продуктивності праці в результаті 

інноваційної діяльності та виникненням основної маси нових робочих місць у 

малопродуктивній сфері – соціальних і персональних послугах.  

В індустріальному суспільстві досягнутий рівень виробництва створював основу 

для масового споживання, що сприяло підвищенню життєвого рівня більшості 

населення і знайшло відображення у теорії соціальної стратифікації, провідне 

місце в якій займає концепція середнього класу.  

Основи нинішнього розуміння суті середнього класу як соціально-економічної 

категорії закладено в роботах Арістотеля й Платона [116, c. 11–13], пізніше – в 

дослідженнях К. Маркса [117, с. 293], Ф. Енгельса, М. Вебера [118], 

Р. Дарендорфа, П. Сорокіна [119], Дж. А. Тойнбі, Л. Ерхарда й ін. Феномен 

середнього класу в транзитивній економіці активно розглядали Т. Заславська [84], 

Т. Лучко [120], І. Медведенко [121], А. Саввов [122], В. Соловйов [42], 

І. Юхновський [123] й інших, що у якості умови та критерію сталого розвитку 

СОРЕ знайшло відображення у працях автора дисертації [124-126]. 

Нині варто підкреслити виключну роль традиційного виробництва в площині 

зменшення соціальної нерівності та формування середнього класу. Відсутність 

розвиненої виробничої сфери суспільства викликає різке розшарування на бідних 

і багатих, а також провокує соціальну напруженість. Стає очевидним, що 

розвиток СОРЕ, ознакою якої є наявність середнього класу, напряму залежить 

від ефективності виробництва, а однією з головних причин незадовільної 

стратифікації населення, зниження рівня соціальної стабільності в країні є 

незадовільний стан виробничої сфери або її відсутність.  

В унісон цьому Ю. Бажал [127] зауважував на важливість наявності достатнього 

виробничого потенціалу у країні при правильній макроекономічній політиці, що 

прискорить виправлення кризового становища, у порівнянні із ситуацією, коли 

такий потенціал малий або відсутній взагалі. Отже, подолати негативні явища у 
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національній економіці є цілком можливим за умови впровадження нововведень у 

промисловість, які спричинять інтенсивне підвищення продуктивності праці та 

зростання економічної динаміки, що сприятиме підвищенню рівня задоволенню 

ЖВІ переважної більшості населення. При цьому варто враховувати нью’анси 

поведінкових теорій економіки. Узагальнення наукових теорій в контексті 

управління ІФССОРЕ представлено на рис. 1.5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.5 – Узагальнення існуючих наукових теорій у контексті управління 

………………..ІФССОРЕ 

Джерело: узагальнено, систематизовано та побудовано автором дисертації на основі 

опрацювання інформаційних джерел [74-95; 97-104; 106-108; 110-123] і оприлюднено 

фрагментами у його наукових працях [11, 96, 105]. 
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Таким чином, на основі аналізу та синтезу концепцій наукових теорій 

спрямованих на забезпечення СІСОРЕ (ноосферної, неокейнсіанської, неомарк-

систської, конфліктності,  теорії криз і циклічності, економічні еволюційні теорії, 

зокрема інноваційні; поведінкові економіки та нерівності,  соціальної 

стратифікації;  техніко-технологічних укладів; рівнозначності матеріальних і 

духовних чинників у суспільному розвитку, «Нової теорії зростання»), а також 

інструментів управління ним, які дозволяють розв’язувати складні проблеми,  

пов’язані із підвищенням динамізму викликів і загроз  (кібернетична теорія 

управління: теорія оптимального управління в економіці та теорія 

автоматичного регулювання), обґрунтовано НТП (інноваційний розвиток) як 

фактор задоволення ЖВІ населення, а якісний склад владних еліт (національного 

істеблішменту) як рушійні сили економічного розвитку у частині прийняття 

управлінських рішень, розробки концепцій, стратегій і його моделей. 

Наголошено на доцільності упередження та подолання негативних явищ за умови 

впровадження нововведень у промисловість, що спричинить інтенсивне 

підвищення продуктивності праці та зростання економічної динаміки, яка, в свою 

чергу, забезпечить задоволення ЖВІ більшості населення. Виявлено причини та 

чинники нерівності, усунення та вчасне управління якими може оптимізувати 

структуру соціальної стратифікації населення країни.  

 

1.3. Концептуальні засади управління інноваційними факторами сталого 

соціально орієнтованого розвитку національного господарства 

 

Перехід економіки на новий етап розвитку має здійснюватися на науково-

обґрунтованій концептуальній основі, яка закладе підвалини для ефективного 

управління інноваційними факторами сталого соціально орієнтованого розвитку 

національного господарства. Враховуючи складність обраної проблематики варто 

акумулювати досвід та провести синтез чітко впорядкованих і випробуваних 

практикою вже відомих концепцій, які корелюються з нею та відповідають її 
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векторам. Так, підґрунтям для розробки нових засад управляння стане вивчення: 

1) концепції СОРЕ (соціально орієнтований вектор); 2) концепції першочергової 

уваги технологічним змінам, інституційної – соціально-економічних і 

організаційних умов, що зумовлюють технологічні зміни,  концепції технологіч-

ного поштовху, концепції виклику попиту, концепція економіки знань 

(інноваційний вектор);  3) концепції антикризового управління (сталий вектор). 

Концепцію СОРЕ або «соціального ринкового господарства», розроблену 

Л. Ерхардом [128, с. 6], що за своїм теоретичним змістом є творчим 

застосуванням кейнсіанської теорії прямого регулювання з врахуванням 

вітчизняних і історичних умов, є сенс розглядати як можливий фундамент 

проведення перспективних національних антикризових реформ. Ю. Ольсевич 

[129] підтвердив правильний вибір соціально орієнтованої моделі розвитку, 

оцінюючи антикризову реформаторську діяльність Л. Ерхарда, і влучно зазначив, 

що конкурентний ринок не є продуктом стихійної гри економічних сил. Через те, 

що така гра веде не до конкуренції, а до монополії, до соціальних антагонізмів, 

теорія «соціального ринкового господарства» передбачає свідоме конструювання 

конкурентного механізму шляхом введення чіткого законодавства, зовнішньоеко-

номічної політики та жорстких трудових і соціальних гарантій. Л. Ерхард і В. 

Ойкне [130, с. 7–9; 24; 25] визнавали, що в ХХ ст. перед державою постають 

грандіозні завдання, а концепція СОРЕ має за основу послідовне протиставлення 

ринкової економіки централізовано керованому господарству не лише на рівні 

координаційних механізмів, принципів економічної свободи, а й у питаннях 

досягнення соціальної справедливості та заможності, що розкривається через 

аналіз спектру неолібералізму (додаток Е, табл. Е.1). Історичний розвиток довів, 

що СОРЕ є найефективнішою економічною системою порівняно з усіма іншими. 

Це не «третій шлях» між капіталізмом і соціалізмом, а історичний компроміс між 

теорією і практикою вільного ринку з одного боку та сучасним державним 

інтервенціонізмом – з іншого. Поки що людство не винайшло більш виправданого 

шляху [40, c. 395–397]. Перевірені часом постулати успішно застосовує цілий 

світ, про що констатує Л. Крампиц: «Нині концепція соціального ринкового 
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господарства зберігає статус офіційно визнаного провідного напряму економічної 

політики ФРН…Досвід німецької реформи 1948 ретельно вивчався керівниками 

Польщі (Л. Бальцерович) та Чехії (В. Клаус) перед початком ринкових 

перетворень у цих країнах» [131, с. 2]. Класики СОРЕ характеризують її різні 

сторони і ознаки, серед яких варто виділити наявність середнього класу, який стає 

рушійною її силою за умови задоволення його ЖВІ. 

З метою підтримки соціальної стабільності в країні, вчасного попередження 

загроз і викликів, забезпечення сталого розвитку економіки зауважено на 

концепції антикризового управління – якісно новому рівні його розуміння, не 

як ситуаційного управління «по відхиленню», а управління, що передбачає 

створення та функціонування ефективної системи антикризового управління в 

докризових умовах. Концепція ґрунтується на залежності між типами управління 

та етапами визрівання кризового стану, а також органічно пов’язана з процесом 

розгортання кризи. Її можна подати як: а) ситуація – антикризове управління; 

б) проблема – управління, що підвищує ймовірність кризи; в) кризове явище – 

управління в зоні небезпеки кризи; г) кризовий стан – управління стабілізацією. 

При цьому криза, або «реверс розвитку» відбувається через нехтування або не 

вчасне застосування інструменту антикризового управління – стратегічних 

нововведень або ігнорування загроз операційній системі промислового 

підприємства (оприлюднено дисертантом у його працях [68-70]. Б. Санто [132] 

попереджував, що інноваційний розвиток варто розглядати як стратегічно 

керований процес, інакше з соціально-економічними та суспільно-технічними 

конфліктами не впоратися, а  «закон нелінійного інноваційного розвитку 

застерігає: що якщо зупинишся на підйомі, крах неминучий». Таким чином, 

управління ІФССОРЕ потребує формування ефективної системи антикризового 

управління, основою чого має стати правильно обраний вид нововведення як 

«антиреверсний» захід. 

Пошуки інструментів стимулювання хвилеподібного імпульсного процесу 

економічного розвитку зумовили появу напряму економічної науки, основу якого 
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становлять технологічні зміни. В. Маєвський [133, с. 13] виділив дві його 

складові, які взаємодоповнюють одна одну та поєднуються ідеєю природного 

добору: концепцію першочергової уваги технологічним змінам (Й. Шумпетер) 

і інституційну – соціально-економічних і організаційних умов, що зумовлюють 

технологічні зміни. Тобто, теорії еволюційної економіки стали результатом 

«еволюції» інноваційних теорій економічного розвитку [91, с. 100], де 

першопричиною є людина з її інтересами. Чим вищий добробут, тим вищий 

рівень потреб та інтересів соціуму, а інструментом їх задоволення стає 

реалізована «ідея-нововведення», що ним згенерована. Цей висновок 

підтверджено «концепцією технологічного поштовху», в основу котрої 

покладено тезу, що інновації стимулюються завдяки науково-технічним 

передумовам, які виникають, а також «концепцією виклику попиту» [134, с. 30], 

основою чого є суспільні потреби: за економічної стабільності ринковий попит 

прагне усунути «вузькі місця» на промисловому підприємстві, а за умов 

дестабілізації – вимагає принципово нових засобів поповнення джерел 

надходження прибутку [135, c. 273]. При чому ці два чинники покладені в основу 

створення загальної моделі інноваційного розвитку (рис. 1.6).  

«Оптимальному стану інноваційної рівноваги між науково-технічним розвитком і 

розвитком потреб суспільства відповідають точки I11, I22. Точки I12 та I21 

інтерпретують певні суперечності між науково-технічним розвитком і розвитком 

суспільних потреб. Чим більшою є амплітуда відхилень інноваційних станів I12 та 

I21 від стану рівноваги, тим суттєвіша неузгодженість науково-технічного 

розвитку із суспільними потребами» [134, с. 29], і відповідно менше чисельність 

населення, ЖВІ яких задоволено, а також частка середнього класу. 

У всіх країнах інноваційний розвиток більшою чи меншою мірою 

супроводжувався увагою до соціальної підтримки середнього класу – наукової та 

технічної інтелігенції, малого підприємництва, висококваліфікованих робітників, 

які виступали його головною рушійною силою, а також умовою ССОРЕ. 

Очевидний і вплив соціальної політики на збільшення місткості внутрішнього 

ринку та зміни в його структурі на користь високотехнологічних товарів. Однак 
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результати впливу соціальної політики на технологічний розвиток України 

засвідчили недостатню увагу до її змісту, приниження її ролі як каталізатора 

інноваційного розвитку економіки. 

 

 

 

 

Рисунок 1.6 – Загальна модель інноваційного розвитку 

Умовні позначення: 

OP – рівень науково-технічного потенціалу; 

OS – обсяг суспільних потреб; 

I11, I12, I21, I22 – сукупність точок між осями, тобто потенційний інноваційний простір, в 

якому фіксуються можливі стани інноваційного розвитку на конкретний час. 

Джерело: [134, с. 30]. 

 

Така ситуація констатує падіння конкурентоспроможності національної 

економіки, гальмує розвиток високотехнологічних галузей промисловості, стає 

причиною відносної декваліфікації робочої сили, знижує рівень добробуту і 

породжує незадоволеність населення, провокує подальше відставання України від 

економічно розвинених країн світу, перетворюючи її на ресурсний придаток 

держав-лідерів, що посилює загрози національній безпеці. 
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 Отже, сучасна модель інноваційного розвитку економіки України вимагає 

відповідних результативних трансформацій, що, в свою чергу, обумовлює 

доцільність застосування методології розвитку динамічних систем і управління 

трансформаційними процесами. 

Необхідність трансформації економіки у напрямі соціалізації інноваційного 

розвитку висловлюють видатні фахівці з питань розвитку економіки (табл. 1.2). 

 

Таблиця 1.2 – Думки вчених щодо актуальних напрямів трансформації 

…………………..економіки на шляху інноваційного розвитку України 

 

Вектор трансформації Обґрунтування науковцями напряму трансформації 

економіки 

1 2 

Необхідність розробки та 

удосконалення 

антикризових і 

соціальних аспектів 

інноваційної моделі  

розвитку економіки 

Б. А. Маліцький зазначає, що «інноваційна модель розвитку країни 

вимагає відповідної інноваційної моделі державного управління, 

здатної не тільки усувати будь-які кризи, у тому числі інноваційні, 

але й цілеспрямовано впливати на процес побудови в Україні 

суспільства й економіки, заснованих на знаннях» [89, с. 59]. При 

цьому досягти гідного рівня задоволення ЖВІ населення є цілком 

можливим за певних умов: «Перетворити Україну на сучасне 

інноваційне суспільство можливо лише тоді, коли економічне 

зростання та розвиток будуть відбуватися на основі реалізації  

потенціалу наукової, технологічної, інформаційної та підприєм-

ницької діяльності, що, у свою чергу, поліпшить рівень життя 

кожного громадянина України [55, с. 18]. 

Зміна парадигми 

економічного розвитку в 

контексті посилення 

духовності  

Н. Ю. Брюховецька та І. П. Булєєв наголошують на  необхідності 

зміни парадигми економічного розвитку на таку, що передбачає 

духовність в діях суб’єктів господарювання задля підвищення 

інвестиційно-інноваційної активності суб’єктів господарської 

діяльності [136, с. 22]. 

Необхідність активізації  

розвитку інноваційної 

діяльності в соціально 

орієнтованому аспекті, 

зокрема збільшенні 

соціальних інновацій 

В. М. Геєць підкреслив важливість соціогуманітарних чинників 

економічного розвитку: «Ми зазнали великої фінансової експансії за 

останні п’ять років, але наслідком цієї експансії для України є те, що 

ми маємо найбільш високий рівень втрат, перш за все, в 

економічному, а отже і в соціальному житті. Єдине, що ми повинні 

розуміти, що сьогодні це не тільки технологічний процес, не тільки 

інноваційний, це складна проблема соціогуманітарна, вирішивши 

яку, ми повинні вийти на вирішення основної проблеми» [137, 

с. 39]. На МНПК «Проблеми інноваційного розвитку і креативна 

економічна думка на межі століть: А. К. Шторх, С. Ю. Вітте, 

А. А. Богданов» (м. Мінськ, 25–26 березня 2010 р.), В. М. Геєць 

зазначив, що «Україні ще не вдалося побудувати СОРЕ, а однією з 

основних проблем неефективної реалізації інноваційної моделі 

розвитку є недостатня увага щодо соціальних інновацій». 
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Продовження табл. 1.2 

1 2 

Симбіоз науково-
технологічного розвитку 
та вирішення соціально-
економічних завдань у 
піднесенні життєвого 
рівня населення.  

 В. П. Семиноженко залишається прихильником інноваційного 
варіанту науково-технологічного розвитку, який орієнтується не 
лише на частку високих технологій, але і враховує необхідність 
вирішення соціально-економічних завдань у піднесенні життєвого 
рівня населення [138, c. 507]. 

Створення СОРЕ на базі 
відродження та 
прискореного розвитку 
перспективних секторів 
власного виробництва як 
основний стратегічний 
вектор економічних 
реформ  

 Б. В. Губський розглядаючи об’єктивні передумови трансформації 
економіки України, визначив основний стратегічний вектор 
продовження економічних реформ – створення СОРЕ на базі 
відродження та прискореного розвитку перспективних секторів 
власного виробництва. Принципово важливого, якщо не ключового 
значення в сучасних умовах набувають соціальні фактори 
економічного розвитку. Людей цікавить не макроекономіка і 
мікроекономіка, а економіка країни, де вони живуть. Не макро- і 
мікроекономічні, не зовнішньоекономічні і, навіть, не просто 
економічні реформи, а, в першу чергу, їхні соціальні наслідки [139]. 

Злагоджене узгодження 
механізмів взаємозв’язку 
науки, освіти, виховання, 
органів влади та 
інститутів громадян-
ського суспільства.  

П. Г. Нікітенко вказує на важливість соціальних взаємозв’язків і 
відносин як чинника та критерію оперативності роботи динамічної 
економічної системи в нинішніх умовах [140, с. 44].  
Будь-яке завдання державного значення повинно знайти адекватну 
оцінку в суспільній свідомості та отримати своєчасне рішення. 

Необхідність кон-
цептуального  
усвідомлення 
інноваційної моделі  
розвитку в 
постіндустріальному світі 
через переформатування 
цілей соціального 
розвитку, що нині підпо-
рядковані інтересам 
фінансової олігархії. 

В. Д. Базилевич і В. В. Ільїн ототожнюють нову економіку із 
інформаційним суспільством. При цьому мають на увазі період си-
стемної трансформації суспільства, необхідність концептуального 
усвідомлення інноваційної моделі розвитку в постіндустріальному  
світі, а також виокремлюють дві основні тенденції розвитку 
сучасної економіки: «Перша пов’язана з прогресом, який 
забезпечують глобальна інформатизація і застосування 
«електронної практики» постіндустріальної економіки…Друга 
ґрунтується на мережевій інформатизації, пов’язана із розвитком 
нової глобальної фінансової економіки…У постіндустріальній 
економіці цілі соціального розвитку підпорядковані інтересам 
фінансової олігархії. Цими обставинами і пояснено трансформацію 
суспільства, а також ускладнення механізмів функціонування 
національної економіки, що створює нову якість економічного 
зростання, в основу чого покладено нові форми власності та вимога 
концептуального розуміння інноваційної моделі розвитку, що 
покликана започаткувати прогресивні структурні зрушення, 
орієнтовані на підвищення рівня та якості життя населення, 
забезпечення максимальної конкурентоспроможності України в 
постіндустріальному світі [141]. 

Дотримання балансу 
інтересів усіх 
зацікавлених сторін в 
інноваційній економіці 

В.П. Соловйов ратує за баланс надбання і витрат на шляху 
створення інноваційно орієнтованої економіки, цілі, завдання та 
загальні принципи державної інноваційної політики. А для цього 
варто враховувати інтереси всіх верств суспільства і всіх секторів 
економіки, відповідати рівню інноваційної культури суспільства, 
розробити науково-обґрунтовану концептуальну основу в контексті 
переходу економіки на інноваційний шлях розвитку [142, с. 84]. 

Джерело: складено у табличному вигляді автором дисертації та репрезентовано науковій 

спільноті у вербальному форматі у його роботі [143]. 
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Вищевикладене дає підставу для оприлюднення «формули задоволення ЖВІ 

населення» – продовження економічних реформ у контексті створення СОРЕ на 

базі відродження та прискореного розвитку перспективних секторів 

національного виробництва! Це щільно корелюється з основними заходами, що 

передбачені Концепцією Загальнодержавної цільової економічної програми 

розвитку промисловості України на період до 2020 року (узагальнено на рисунку 

додатка Е). Очевидною стає доцільність розроблення антикризових і соціальних 

аспектів інноваційної моделі розвитку економіки, а також потреба в єдиній 

державній науково-технічній політиці, підтримуваному всім багатством нації 

розвитку стратегічно важливих наукових напрямів. Бо, за словами Г. Доброва 

«Приносячи суспільству нові знання – продукт істинно суспільної праці і 

потенційну цінність для всіх членів суспільства, – наука вступає у все більш 

гострі протиріччя з антагоністичними класовими або локальними економічними 

інтересами окремих конкуруючих виробників» [145, c. 213]. Так, очевидною стає 

потреба реформування інноваційної моделі розвитку в бік соціального спряму-

вання.  

Результати соціально-економічних трансформацій при переході до інноваційного 

розвитку, що базується на інформації та знаннях конкретизовано у працях 

Л. Мельника, О. Біловодської, а також підтверджено стратегіями соціально-

економічного розвитку України на середньо- і довгострокову перспективу 

(додаток Е, табл. Е.2) [59, с. 23; 116; 117]. 

Крім того необхідність активізації соціальної складової як каталізатора 

інноваційного розвитку економіки України підтверджується вивченням досвіду 

еволюції цивілізованих країн світу у тривалій історичній ретроспективі: 1) досвід 

США, де тривалий період браку робочої сили стимулював високий рівень оплати 

праці, що, у свою чергу, створювало передумови для прийняття економічно 

мотивованих рішень щодо заміни ручної праці машиною; 2) досвід впровадження 

СОРЕ в країнах Західної Європи. Взаємодія соціальної та інноваційної політики 

стала в країнах Західної Європи чинником і передумовою довгострокового 
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економічного зростання, позитивних структурних змін, спрямованих на форму-

вання галузей нових технологічних укладів; 3) досвід Китаю, який проголосив на 

початку 80-х pp. програму досягнення малого добробуту і узгодив на цій основі 

напрями інноваційної, структурної, зовнішньоторговельної, інвестиційної, 

грошово-кредитної політики, засвідчує досягнення значного зростання ВВП на 

душу населення та масштабного зміцнення економічного і науково-технічного 

потенціалу країни [138, с. 493]. При цьому варто визначитися з концептуальними 

підходами щодо формування нової економіки (табл. 1.3). 

 

Таблиця 1.3 – Доцільні підходи щодо формування нової економіки 

 

Підходи Тлумачення 
1 2 

Міждисци-

плінарний  
На міждисциплінарний підхід як методологічну основу формування нової 

моделі національної економіки вказує О. В. Кот [148, с. 52], а В. Г. Маргасова 

[149, с. 10] розглядає міждисциплінарний підхід як передумову сучасної 

методології формування та управління системою забезпечення стійкості 

національної економіки та її економічної безпеки. Позитивні результати можуть 

бути отримані лише за умови міждисциплінарного співробітництва, що 

обумовлено новими суспільними викликами та інтеграційними процесами, а 

також підтверджено структурними блоками Програми «Горизонт 2020. 

Проведений аналіз праць вчених І. Й. Малого, М. І. Диби, М. К. Галабурди 

[150], які висвітлили соціально-економічні аспекти трансформації місця і ролі 

держави в економічних системах пострадянських країн, а також В. К. Петрова та 

С. Г. Селіванова [151], що дослідили специфічні закономірності прояву на 

різних стадіях життєвого циклу держави наукових законів гомеостазису й 

онтогенезу, єдність економічної, соціальної та політичної підсистем суспільства, 

їх цілісність у контексті забезпечення сталого розвитку підтверджує доцільність 

застосування міждисциплінарного підходу під час розбудови нової економіки. 
Селективний  Л. Ханнес [17, с. 7] бачить вихід із ситуації, яка характеризується неймовірною 

кількістю стратегічних ініціатив щодо підтримки технологічного розвитку та 

інновацій, у застосуванні селективного підходу. 
Інформаціо-

логічний  
В. М. Геєць, Б. Є. Квасюк, В. П. Семиноженко [138] говорячи про необхідність 

активізації соціальної складової інноваційного розвитку України, виокремлюють 

не просто інформаційну, а саме «інформаціологічну економіку, яка є новим 

науковим напрямом та основою гармонійного розвитку не лише окремо взятої 

країни, а й світового співтовариства в цілому. Формула новизни наукового 

напряму полягає в тому, що вперше до економіки застосований 

інформаціологічний підхід як фундаментальний принцип основи Всесвіту. Це 

пізнання економічних процесів, атрибутів, взаємин, взаємозв’язків, взаємодій 

моделей і систем через єдину інформаціогенну основу природи і суспільства» 

[137, с. 474]. Стає очевидною потреба у застосуванні ноосферної парадигми під 

час державного регулювання економіки.  
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Продовження табл. 1.3 
1 2 

Ситуаційний  С. М. Ілляшенко [59, c. 19-20] досліджуючи альтернативні шляхи розвитку 

суб’єктів господарювання, обирає як пріоритетний під час характеристики 

інноваційного вектору саме ситуаційний підхід, що збігається із думкою 

В. П. Соловйова у монографії «Конкуренция в условиях инновационной модели 

развития экономики» [152, c. 129] і пов’язано із адаптацією будь-якого акту 

управління до певної ситуації з її визначеними типологічними властивостями. 

Проте останній називає це терміном «ситуаційність управлінських дій», 

заснованих на пошуковій і конструктивній діяльності людини як суб’єкту 

управління у складних соціально-економічних системах. Ситуативність 

управління зумовлює виникнення синергії управляючого суб’єкту та середовища 

(організації), в якій він діє. 
Комплекс-

ний, 

системний, 

стратегіч-

ний 

Ці традиційні підходи до сталого розвитку економіки України на інноваційних і 

соціально орієнтованих засадах передбачають урахування викликів і загроз 

економічній системі нині та у перспективі, що лягло в основу авторської 

Концепції підтримки та розвитку інноваційної діяльності національної 

економіки в контексті стійкого задоволення ЖВІ населення та адаптивної 

динамічної моделі системи управління ІФССОРЕ. 

Джерело: узагальнено, систематизовано та побудовано автором дисертації на основі 

опрацювання представленних у таблиці інформаційних джерел. 

 

Отже, несприятлива ситуація в інноваційній сфері обумовлює необхідність 

розроблення концептуального підходу щодо розвитку економіки України на 

інноваційних і соціально орієнтованих засадах, який має грунтуватися на 

механізмах зворотного зв’язку двох типів: негативних і позитивних [146, с. 20], 

що й спричиняє розвиток будь-якої системи. Завдяки механізмам негативного 

зворотного зв’язку здійснюється підтримка існуючої рівноваги системи – 

«гомеостазу», який забезпечує стійкий (матеріально-енергетично-інформаційний) 

обмін системи із зовнішнім середовищем, без чого система існувати не може. При 

цьому обмін економічної системи із зовнішнім середовищем відбувається 

впорядкованим чином (рис. 1.7) [146, с. 28]. 

  

ІНФОРМАЦІЯ    ЕНЕРГІЯ    МАТЕРІЯ 

 

Рисунок 1.7 – Процес обміну економічної системи із зовнішнім середовищем 

Джерело: обґрунтовано та побудовано автором дисертації у схематичному вигляді на основі 

опанування джерела [146, с. 18–28] і висвітлено у його науковій праці [143]. 
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За допомогою механізмів позитивного зворотного зв’язку відбувається 

перебудова рівноваги системи («гомеостазу») та характеру обмінних процесів 

(«метаболізму»). В даному контексті К. Маца [153, с. 16] називає «матерію, 

енергію та інформацію найважливішими універсаліями світу», зазначаючи  

необхідність приведення їх до узгодженості та єдності, де «конструктивно 

об’єднуючу роль відіграє організація». 

У цьому контексті фахівці Інституту посткризового розвитку [154] звертають 

увагу на виникнення та вплив нового вектора соціоекономічного розвитку – 

глобалізації, на основі чого формується така нова структура як «прагматичний 

економічний універсам», що характеризується логікою глобального і 

довготривалого управління, колосальною економічною та соціокультурною 

енергією. 

Таким чином, якщо національне господарство вважати відкритою економічною 

системою глобального характеру, то його стійкий розвиток, забезпечується 

завдяки обміну із зовнішнім середовищем відповідно змістовного ланцюга 

«інформація – знання (енергія) – інновація (матерія) – задоволення ЖВІ 

населення країни». Кожна складова цього логічного ланцюжка повинна, згідно із 

законом аналогій, відповідати певному типу економіки (інформаційній – Ф. Хайєка 

[155] й Е. Тоффлера [156, 157], знанієвій – Д. Белла [158], інноваційній – 

П. Друкера [101]), спричиняючи взаємодифузію (рис. 1.8) (репрезентовано 

автором у праці [143, 159]).  

При цьому особливістю інноваційної економіки є застосування знань, що 

народжують корисні нововведення у тій сфері, де вони раніше не 

використовувались. Відкритість інноваційної економіки мотивує зростання 

інвестицій у науку, що впливає на формування економіки знань, яка в сучасних 

умовах міжнародної інтеграції позиціонується як вирішальний чинник 

економічної конкурентоспроможності. 

Концепція економіки знань фактично є спадкоємицею розвитку неокласичних 

теорій економічного зростання і постшумпетерівських теорій економічного 
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розвитку. Вона формулює новітні висновки цих теорій у термінах реальної 

економічної політики як для розвинених, так і країн, що розвиваються, 

включаючи перехідні економіки.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.8 – Комплексний концептуальний підхід до сталого розвитку 

………………юекономіки України на інноваційних і соціально орієнтованих 

………………юзасадах 

Джерело: обґрунтовано та побудовано автором дисертації у вигляді схеми на основі 

опрацювання джерел [110, 153-158],  і оприлюднено у його науковій праці [143]. 

 

При цьому враховуються нові умови глобалізації світогосподарських відносин, а 

також проблеми необхідності підвищення рівня конкурентоспроможності 

національного господарства. 
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підсистема 
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підсистема 
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Соціальна підсистема 
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Тому «одним із напрямів розвитку концепції знанієвої економіки, що дозволяє 

запобігти гострого конфлікту постіндустріалізму і «нової економіки», повинна 

стати модель інформаціологічноі економіки, заснованої на зовсім нових 

підходах, новому мисленні, сприйнятті, на новій філософії. Саме з її допомогою 

можна розкрити хід вирішення проблеми, змінити критичну ситуацію…» [137, 

с. 480]. 

Слід зауважити, що терміни «економіка знань» (В. Макаров)  

і «ноосферна економіка» (П. Нікітенко) вживаються для позначення нової стадії 

розвитку економіки і близькі за своїм змістом до понять «інноваційна економіка», 

«високотехнологічна цивілізація», «постіндустріальне суспільство», «інформа-

ційне суспільство». Економіка знань і ноосферна економіка являють собою типи 

(уклади) економіки, в якій сектор нагромадженого планетарного і національного 

людського розуму, знань грає вирішальну роль, а їх виробництво є 

найважливішим джерелом зростання інноваційної економіки [160, с. 190]. При 

цьому М. Чумаченко, О. Амоша, В. Ляшенко [71, c. 3] розглядають 

інформатизацію суспільства як один із вирішальних чинників модернізації 

економіки та запоруки інтеграції країни в сучасне світове співтовариство. 

Отже, економіка знань як багатовимірне поняття поєднана, насамперед, із 

розвитком інформаційно-комунікаційних технологій. При цьому Л. Яковенко 

[161] вказує на «інноваційний характер економіки знань» – принципово нового 

утворення, що повинно замінити економіку знищення, виснаження, експлуатації 

природи, бажання людини отримати від неї найбільші дивіденди. В її основу 

покладено прагнення людини задовольнити свої потреби в такий спосіб, щоб не 

зашкодити природі, сприяти її репродукції та відтворенню. Тобто, це основа 

формування СОРЕ, де розвиток відбувається завдяки позитивним змінам – 

інноваціям, які є сенс розглядати нині як причину трансформації в освіті, 

економіці, науці. Інновації одночасно є причиною і наслідком, що породжує 

радикальні технологічні та структурні зміни, формуючи нову парадигму 

суспільного життя (робота дисертанта [162]). 



 104 

 

Поряд із цим для розвитку економіки потрібна допомога, і це під силу лише 

інформації. Академік І. Юзвішин, розглядаючи нову (квантову) модель 

світобудови, «інформацію вважає джерелом першопричин, явищ і процесів» [163, 

c. 23, 73]. Вона нині постає у зовсім іншій площині, іншому вимірі і розумінні, і 

стає параметром-квінтесенцією, що здатна поєднати простір, час і швидкість.  

В. Терехов вказував на унікальність інформації як «виробничого фактора» та 

зауважував, що «агрегована інформація про низку компаній певної галузі 

допомагає виробити національні конкурентні переваги чи переваги одних держав 

перед іншими» [164, с. 37, 43]. 

 Отже, якщо інформація є першопричиною явищ і процесів, то це дає підставу 

стверджувати, що нині саме інформаційно-комунікаційні технології можна 

вважати фактором і каталізатором структурних змін під час формування та 

розвитку СОРЕ на інноваційних засадах (рис. 1.9).  

 

 

 

Рисунок 1.9 – Вплив інформаційно-комунікаційних технологій на розвиток 

………………юекономіки України як фактора та каталізатора структурних змін 

Джерело: узагальнено, обґрунтовано, візуалізовано автором дисертації та представлено 

науковій спільноті у його працях [143, 162]. 
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На існуючу низку проблем в Україні, пов’язаних із створенням гідних соціальних 

і економічних умов для світового обміну інформацією та знаннями, розвитку 

досконалого ринку інтелектуальної власності,  забезпеченням трансферу нових 

технологій, захистом економічних інтересів і прав суб’єктів інноваційного циклу 

вказує В. Базилевич [165]. При цьому зауважено на тому, що соціогуманістичний 

вимір економіки знань враховує не лише соціально-економічні, а й національно-

духовні засади щодо розвитку інноваційного суспільства, які характеризуються 

демократичністю та прогресивністю нових ідей, духовним збагаченням нації. 

Таким чином, в основі економіки знань лежать нові знання, природа яких 

інформаційна і реалізуються в інноваціях, які шляхом втілення новітніх 

технологій і нової продукції забезпечують у підсумку левову частку приросту 

ВВП у високорозвинених економіках. Згідно з цим інновативно-інноваційний 

шлях розвитку за своїм змістом може бути модернізаційним проектом як 

економіки, так і суспільства в цілому. Інновативно-інноваційний шлях розвитку, 

на відміну від просто інноваційного, пов’язують, перш за все, з 

фундаментальними досягненнями, створеними у науково-технічному середовищі 

певної країни [137, с. 474–475]. 

Виходячи із вищевикладених положень, є всі підстави для побудови Концепції 

підтримки та розвитку інноваційної діяльності національної економіки в 

контексті стійкого задоволення ЖВІ більшості населення. 

Формат авторської Концепції розвитку економіки має враховувати здобутки 

прогресивних науковців і ґрунтуватися на: 1) системному використанні 

фундаментальних соціально-економічних теорій цивілізаційного розвитку 

людства; 2) акцентуватися на цільових параметрах (ВВП, ІЛР, модифікований 

ІЛР), які відображають ефективність стану економічної системи [166, с. 425–426]; 

3) дотримуватися постулату:  «випереджальне нагромадження в нематеріальній 

сфері, особливо в самій людині, її розумі, знаннях, науці, освіті, культурі, без чого 

не можна сподіватися на зростання ВВП, підвищення ефективності в 

матеріальному та нематеріальному виробництві» [73, с. 16–17; 74, c. 134]. 
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Теоретичною основою Концепції стала сформована 2010 р. Енгусом Дітоном і 

Даніелем Канеманом (лауреатом Нобелівської премії 2002 р.) наявність прямого, 

але не лінійного, зв’язку між матеріальним добробутом і відчуттям щастя в 

контексті «задоволення життям». Концепція ґрунтується на здобутках лауреатів 

Нобілівської премії  Енгуса Дітона [79] щодо результатів аналізу проблем 

споживання, бідності і соціального забезпечення, Томаса Пікетті [80] й Ентоні 

Аткінсона [81]  (щодо результатів дослідження природи нерівності), Річарда 

Тайлера [82] щодо нюансів поведінкової економіки, окремих положеннях Закону 

Англії «Про бідних» (Poor Law Amendment Act) 1834-1948 рр. і Національному 

Законі Англії «Про допомогу» (National Assistance Act) 1948 р. щодо раціональної 

організації політики соціальної підтримки малозабезпечених прошарків 

населення. Концепція враховує теорію техніко-технологічних укладів,  «Нову 

теорію зростання», що передбачає ендогенну природу технологічного розвитку, 

теорії рівнозначності матеріальних і духовних чинників у суспільному розвитку 

М. Вебера, а також загальній теорії оптимального управління в економіці та теорії 

автоматичного регулювання в рамках економічної системи (Н. Вінера, 

В. Глушкова). Поряд із цим нова Концепція розвитку економіки бере за основу 

неомарксистську, неокейнсіанську, теорії конфліктності та поведінкової 

економіки, й органічно вписуватися в парадигму сталого розвитку та ноосфери 

В. Вернадського. 

Методологічною основою Концепції стали міждисциплінарний, селективний, 

інформаціологічний, ситуаційний, комплексний підходи, а також її принципи: 

1) принцип оптимального визначення точки економічного зростання – вибір 

галузі, яка стане поштовхом до розвитку всієї економіки; 2) принцип орієнтації 

на захист інтересів не однієї соціальної групи, класу, а всіх верств населення – 

обумовлює необхідність створення та реалізації моделі оптимальної структури 

стратифікації населення країни; 3) принцип щедрої винагороди праці, яка є 

наслідком і причиною суспільного добробуту: «надлишок заробітної плати зовсім 

не має поганих наслідків для суспільства»; 4) принцип соціальної справедливості 

та створення балансу інтересів зацікавлених сторін – доводить необхідність 
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побудови такої соціально-економічної політики держави, від якої виграють всі; 

5) принцип утвердження ролі держави як творця сприятливих умов для 

національного виробництва та інноваційного підприємництва; 6) принцип 

пропорційного розвитку та активної зовнішньоекономічної діяльності. Країна 

сильна і багата, коли багаті її громадяни, коли органічно розвиваються різні галузі 

її господарства, коли є що вивозити і чим торгувати з іншими державами; 

7) принцип першочерговості задоволення людських потреб при плануванні, що 

визначає саме динамічність рівноваги народногосподарського плану; 8) принцип 

розвитку духовно-інтелектуальних засад суспільних продуктивних сил та 

формування етичних механізмів інвестування; 9) принцип розвитку науки та 

освіти на всіх його щаблях – від початкової освіти, навчання масовим професіям і 

до найвищого, зобов’язання освіти бути провідником наукового світогляду у 

суспільство; 10) експертна верифікація управлінських рішень і проблемно-

орієнтоване формування цілей розвитку (обґрунтовано у праці дисертанта [167]).  

Розкриємо архітектуру Концепції підтримки та розвитку інноваційної діяльності в 

контексті стійкого задоволення ЖВІ більшості населення країни: основне 

протиріччя, місія, цілі, завдання, механізми, інструменти, заходи, головний 

очікуваний результат (рис. 1.10).  

Головна проблема (протиріччя), на розв’язання якої повинна бути 

спрямована Концепція – необхідність подолання розриву між гідним і дійсним 

рівнем задоволення ЖВІ більшості населення України в межах культурно-

етичних норм суспільства; а також наявним інноваційними факторами країни та 

неефективним їх управлінням у контексті сталого соціально орієнтованого 

розвитку економіки. 

Місія Концепції  – забезпечення стабільного розвитку національної економіки за 

рахунок інноваційного відтворення вітчизняного виробництва, що створює 

додану вартість і стає основою стійкого задоволення ЖВІ більшості населення 

України, гарантом соціальної стабільності та національної безпеки. 
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Місія – забезпечення стабільного розвитку національної економіки за рахунок 
інноваційного відтворення вітчизняного виробництва, що створює додану вартість і стає 
основою стійкого задоволення ЖВІ більшості населення України, гарантом соціальної 
стабільності, економічної та національної безпеки 

Цілі – відродження, модернізація та розвиток національної економіки на основі інновацій; 
утримання позицій на національному та міжнародних ринках; інтеграція у світовий економічний 
простір як повноправного партнера на взаємовигідних умовах; формування національного ринку 
ОІВ, підвищення рівня і якості життя більшості населення України. Візуалізація прямої кореляції із 
Цілями сталого розвитку тисячоліття, зокрема економічними (8. Гідна праця та економічне 
зростання. 9. Промисловість, інновації та інфраструктура), соціальними (1.Подолання бідності. 
10. Скорочення нерівності), екологічними (6. Чиста вода та належні санітарні умови. 7. Доступна та 
чиста енергія. 13.Пом’якшення наслідків зміни клімату. 15. Захист та відновлення екосистем суші. 
12. Відповідальне споживання та виробництво). 
 

Завдання – 
 1) інноваційний розвиток 
економіки (модернізація 
національного виробництва на основі 
нанотехнологій, становлення ринку 
ОІВ, трансфер технологій); 2) сталий 
екологічний розвиток 
(енергомісткість ВВП, 
ресурсозбереженя, енергомодерні-
зація); 3) соціально орієнтований 
розвиток економіки, гідний рівень 
задоволення ЖВІ населення країни 

Ефект –  
1) створення доданої вартості на основі новітніх 
технологій та екологічно чистого виробництва, 
відродження національного виробництва на 
інноваційній основі, підвищення ефективності 
функціонування НІС, прискорення переходу до 
наступного технологічного укладу, розвиток СОРЕ, 
економічна та національна безпека. 
2) забезпечення чистого довкілля та збереження 
ресурсів для щасливого існування нинішніх і 
майбутніх поколінь; 
3) формування середнього класу, оптимальна 
стратифікація населення; задоволення ЖВІ більше 
2/3 населення країни, соціальна стабільність. 

Інструменти – 
1) програми 
розвитку наці-
ональної про-
мисловості в 
контексті її 
соціалізації;  
2) економічні 
кластери для 
розв’язання 
проблем у 
період кризи; 
3) стратегія 
сталого іннова-
ційного соці-
ально орієнто-
внаного розвит-
ку економіки;  
4) реінжиніринг 
бізнес-процесів. 

Механізми – 
1) механізм державного 
регулювання кризових 
ситуацій, механізм 
акумулювання коштів на 
технологічний розвиток; 
2) формування 
середнього класу, 
механізм трансформації 
економіки на 
інноваційних і соціально 
орієнтованих засадах, 
3) механізми 
балансування змін у часі 
та просторі (трансфер 
технологій, ресурсо-
збереження, трансом-
тиваційні технології) й 
інші 

Напрями і заходи – 1) науково-методичний 
підхід оцінки процесів модернізації 
промисловості; структурно-функціональний 
підхід до управління комерціалізацією ОІВ; 
оптимізація структури форм власності у 
національній економіці, реінжиніринг оцінки 
ефективності інвестицій, застосування 
реактивних інновацій як засобу 
диверсифікації підприємств і стратегічних 
нововведень як заходу довгострокової 
переваги; гідна зарплата науковцям, 
винахідникам, освітянам як у країнах ЄС, 
реінжиніринг як метод розвитку економіки; 
формування системи антикризового 
управління національною промисловістю; 
2) освіта впродовж життя; соціальна 
відповідальність бізнесу,  заходи 
профілактики соціального паразитизму, 
формування морально-етичної національної 
еліти (ефективного істеблішменту) із числа 
новаторів і винахідників;  3) ресурсо-
збереження та ресурсозаощадження (енерго- 
та інші). 
 
 

Рисунок 1.10. – Концепція підтримки та розвитку інноваційної діяльності 

………………….національної економіки в контексті стійкого задоволення 

………………….життєво важливих інтересів більшості населення України  
Джерело: розроблено автором дисертації і оприлюднено на вербальному рівні у праці [168]. 

Головний очікуваний результат – нова економіка (сталого інноваційного соціально 
орієнтованого розвитку), соціальна держава, ноосферна щаслива людина нинішніх і майбутніх 
поколінь 
 

НАЦІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА 

Головна проблема (протиріччя) – необхідність подолання розриву між гідним і дійсним 
рівнем задоволення ЖВІ більшості населення України в межах культурно-етичних норм 
суспільства, а також наявними інноваційними факторами країни та неефективним їх 
управлінням в контексті сталого соціально орієнтованого розвитку економіки 
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Цілі Концепції  – відродження, модернізація та розвиток національної економіки 

на основі інновацій; утримання позицій на національному та міжнародних ринках; 

інтеграція у світовий економічний простір як повноправного партнера на 

взаємовигідних умовах; формування національного ринку ОІВ, підвищення рівня 

і якості життя більшості населення України.  

Вищевикладене тісно корелюється із Цілями сталого розвитку тисячоліття, 

зокрема економічними (№ 8 – Гідна праця та економічне зростання. № 9 –

Промисловість, інновації та інфраструктура), соціальними (№ 1 – Подолання 

бідності. № 10 – Скорочення нерівності), екологічними (№ 6 – Чиста вода та 

належні санітарні умови. № 7 – Доступна та чиста енергія. № 13 – Пом’якшення 

наслідків зміни клімату. № 15 – Захист та відновлення екосистем суші. № 12 –

Відповідальне споживання та виробництво). 

Завдання Концепції – інноваційний розвиток економіки (модернізація 

національного виробництва на основі нанотехнологій,  становлення ринку ОІВ, 

ефективний трансфер технологій); сталий розвиток, енергомісткість ВВП; 

соціально орієнтований розвиток економіки, гідний рівень задоволення ЖВІ 

більшості населення країни. 

Механізми реалізації Концепції – формування середнього класу,  механізм 

державного регулювання кризових ситуацій, механізм трансформації економіки 

на інноваційних та соціально орієнтованих засадах, механізм акумулювання 

коштів на технологічний розвиток, механізми балансування змін у часі і просторі, 

механізми упередження криз на макро- та мікро рівнях. 

Інструменти реалізації Концепції – програми розвитку національної 

промисловості в контексті її соціалізації; економічні кластери для розв’язання 

проблем у період кризи  (воєнного періоду); стратегія СІСОРЕ; реінжиніринг 

бізнес-процесів. 

Напрями і заходи реалізації Концепції – 1) економічні: науково-методичний 

підхід оцінки процесів модернізації промисловості; структурно-функціональний 

підхід до управління комерціалізацією ОІВ; оптимізація структури форм 
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власності у національній економіці, реінжиніринг оцінки ефективності інвестицій, 

застосування реактивних інновацій як засобу диверсифікації підприємств і 

стратегічних нововведень як заходу довгострокової переваги; гідна зарплата 

науковцям, винахідникам, освітянам відповідаюча рівню країн ЄС, реінжиніринг 

як метод розвитку економіки; формування системи антикризового управління 

національною промисловістю; 2) соціальні: освіта впродовж життя; соціальна 

відповідальність бізнесу,  заходи профілактики соціального паразитизму, 

формування морально-етичної національної еліти (ефективного істеблішменту) із 

числа новаторів і винахідників; 3) екологічні: ресурсозбереження, 

ресурсозаощадження, енергомодернізація та інші). 

Ефективність та ефекти від реалізації Концепції  –  1) економічні: створення 

доданої вартості на основі новітніх технологій та екологічно чистого 

виробництва, відродження національного виробництва на інноваційній основі, 

підвищення ефективності функціонування НІС, прискорення переходу до 

наступного технологічного укладу, розвиток СОРЕ; економічна та національна 

безпеки; 2) соціальні:  формування середнього класу, оптимальна стратифікація 

населення; задоволення ЖВІ більшості (> 61,8 %) населення країни, соціальна 

стабільність, соціальна держава; 3) екологічні: забезпечення чистого довкілля та 

збереження ресурсів для щасливого існування нинішніх і майбутніх поколінь. 

Головний очікуваний результат реалізації Концепції – нова економіка (сталого 

інноваційного соціально орієнтованого розвитку, де головним управляємим 

параметром є модифікований індекс людського розвитку), соціальна держава, 

ноосферна щаслива людина нинішнього і майбутніх поколінь. Досягнення 

високого рівня задоволення ЖВІ населення як основи СОРЕ та соціальної 

стабільності за рахунок технологічного оновлення національного господарства та 

створення гідних умов для фізичного, морального і психічного здоров’я громадян, 

здатних до прийнятного ступеня ризику при створенні та відтворенні додаткової 

вартості продукції та послуг на основі нових знань (оприлюднено у праці 

дисертанта [168]). 
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Отже, авторська Концепція підтримки та розвитку інноваційної діяльності в 

контексті стійкого задоволення ЖВІ більшості населення, яка являє собою 

модернізаційний конструкт (цілі, завдання, інструменти, механізми, заходи та 

напрями) прориву національної економіки на новий етап розвитку – економіки 

для людини та більш високий рівень її конкурентоспроможності; передбачає 

використання нововведень як інструменту формування та розвитку СОРЕ, 

ґрунтується на  міждисциплінарному, системному, селективному і комплексному 

підходах; неомарксистській, неокейнсіанській, теоріях конфліктності та 

поведінкової економіки, є їх логічним продовженням, органічно вписується в 

парадигму сталого розвитку та ноосфери В. І. Вернадського, сприяє задоволенню 

інтересів людини, суспільства, держави, а також забезпеченню соціальної 

стабільності в країні, і враховує всі можливості цивілізаційного розвитку 

(оприлюднено у праці дисертанта [159]). 

Реалізації Концепції підтримки та розвитку інноваційної діяльності в контексті 

стійкого задоволення ЖВІ більшості населення, що ґрунтується на соціально 

орієнтованій моделі економіки і ноосферного суспільства як нової парадигми 

життєдіяльності людини на планеті Земля забезпечить Україні прорив на новий 

етап розвитку економіки для людини та більш високий рівень її конкурен-

тоспроможності. Етапи процесу реалізації концепції представлено на рис. 1.11. 

При реалізації концепції підтримки та розвитку інноваційної діяльності 

національної економіки в контексті стійкого задоволення ЖВІ більшості 

населення України варто наголосити, що система економічних взаємовідносин 

суб’єктів і їх поведінка обумовлені цілями суспільства, які знаходяться в межах 

від максимізації задоволення індивідуальних потреб до досягнення найбільшого 

задоволення потреб усього населення. 

У праці Р. Розумовського «Поліваріантність економічного мислення» 

деталізовано поведінкові нью’анси подібного процесу, які детально 

окреслюються межами міждисциплінарного, системного, селективного та 
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комплексного підходів і  доводять доцільність їх застосування у нашому 

дослідженні (табл. 1.3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.11 –  Процес реалізації концепції підтримки та розвитку інноваційної 

……………….юдіяльності національної економіки в контексті стійкого 

………………..задоволення.ЖВІ більшості населення України 

Джерело: розробка автора дисертації. 

 

Таким чином, на основі міждисциплінарного, системного, селективного та 

комплексного підходів розроблено вихідні положення теорії управління 

ІФССОРЕ, що базуються на авторській концепції підтримки та розвитку 

інноваційної діяльності національної економіки в контексті стійкого задоволення 

ЖВІ більшості населення України,  а також блок-схему її реалізації. 
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інновація (матерія) – задоволення ЖВІ населення країни», а це згідно із законом 

аналогій, відповідає певному типу економіки (інформаційній, знанінєвій, 

інноваційній), що лягло в основу  розробки комплексного концептуального 

підходу до сталого розвитку економіки України на інноваційних і соціально 

орієнтованих засадах. При цьому розвиток національної економіки на основі 

обраної нині інноваційної моделі розвитку вимагає змін у бік соціальної спря-

мованості, а очікувана її трансформація відбувається під впливом інформаційно-

комунікаційних технологій – чинника і каталізатора структурних змін, де 

інформація як параметр-квінтесенція, здатна поєднати простір, час, швидкість, 

стає першопричиною явищ і процесів. Актуалізовано доцільність соціогу-

маністичного виміру національної економіки, врахування суспільних викликів і 

загроз, дотримання балансу інтересів усіх верств населення та секторів економіки, 

а також створення умов для розвитку інноваційного суспільства як основи 

задоволення ЖВІ більшості населення. 

 

1.4 Висновки  до розділу 1 

 

1 Розглянуто генезис понятійно-термінологічного апарату сталого інноваційного 

соціально орієнтованого розвитку економіки у форматі змістовного ланцюгу 

понять «етапи розвитку економіки –  СОРЕ  – ЖВІ населення – інноваційні 

фактори та інноваційний розвиток –  сталий розвиток – СІСОРЕ як ознака нової 

економіки». 

На основі аналізу та синтезу наукової думки щодо визначення терміну «СОРЕ» 

констатовано, що це економіка, розвиток якої орієнтований на розвиток людини, 

яка на відміну від існуючих, враховує необхідність дотримання балансу 

суспільних інтересів, зокрема, задоволення ЖВІ більшості (не менше 2/3) 

населення країни, в такий спосіб формуючи середній клас, здатний за рахунок 

високопродуктивної праці та створеної доданої вартості забезпечувати 

необхідний рівень добробуту, дотримуватися принципу соціальної 
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відповідальності, що за нинішніх умов стає її функцією і сприяє задоволенню 

ЖВІ найменш захищених верств населення. 

Імплементовано у науковий обіг економіки поняття «задоволення ЖВІ 

населення» як сукупність потреб і система цінностей особистості, суспільства, 

держави в різних сферах життєдіяльності, що зумовлює гідне безпечне існування 

та можливості прогресивного розвитку, рівень задоволення (кількісний показник) 

яких гарантує соціальну стабільність країни (якісний показник) як економічної 

системи. Обґрунтовано перелік ЖВІ населення на основі опрацювання 

індикаторів ООН щодо  його  добробуту.  

На основі аналізу та синтезу наукової думки доведено, що інструментом їх 

реалізації та СОРЕ виступають інноваційні фактори – рушійні сили 

економічного зростання та підвищення якості життя населення, які поряд із 

традиційними виробничими факторами враховують екологічні та соціальні, що 

впливають на соціально-економічні перетворення. Узагальнено інтегральну 

класифікацію інновацій у контексті задоволення ЖВІ населення з виокремленням 

критерію швидкості їх реалізації. 

Уточнено поняття «інновація» та «інноваційна діяльність», результатом дії яких є 

«інноваційний розвиток» – процес трансформації економіки переважно шляхом 

практичного розв’язання евристичних проблем і використання нових знань під 

час вирішення різноманітних ситуацій на всіх рівнях національного господарства 

на основі єдності технологічних, організаційних і соціальних нововведень задля 

задоволення ЖВІ як окремої особистості, так і суспільства в цілому. Він 

забезпечує умови для відтворення сталого розвитку країни, коли 

задовольняються ЖВІ більшості населення країни нині і в майбутньому, що в 

екологічному контексті характеризується показниками, які не перевищують 

гранично допустимий антропогенний вплив на біосферу, в соціальному – 

соціальною стабільністю, економічному – національним добробутом населення, де 

майбутні покоління будуть щасливіщими за нинішні. Так, інноваційний розвиток 

стає першопричиною формування СОРЕ, а сталий розвиток – наслідком. 
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Це створює підґрунтя для формування поняття «нова економіка», суть якої 

полягає у розбудові економіки для людини як особистості у форматі соціальної 

держави на засадах СІСОР, і відтворенні біосоціального продукту за рахунок 

безперервного навчання та ноосферного мислення, що дозволяє гармонійно 

задовольняти ЖВІ переважної більшості населення, вчасно попереджуючи та 

усуваючи соціально-економічні конфлікти. 

Отже, на теренах вищезазначеного сформовано складне поняття «інноваційні 

фактори сталого соціально орієнтованого розвитку економіки», суть і роль 

якого полягають у застосуванні рушійних сил задля формування СОРЕ, 

результатом функціонування котрої є сталий інноваційний соціально 

орієнтований розвиток, здатний забезпечити стійке підвищення рівня задоволення 

ЖВІ переважної більшості населення країни без шкоди для майбутніх поколінь, і 

нв відміну від нинішніх зробить їх більш авангардними. 

2 Узагальнено наукові теорії в контексті управління ІФССОРЕ. Так, розглянуті 

ноосферна теорія, неокейнсіанська теорія, неомарксистська  теорія, теорії 

конфліктності,  теорії криз і циклічності, економічні еволюційної теорії, зокрема 

інноваційні теорії; поведінкові теорії економіки та теорії нерівності (Енгуса 

Дітона, Томаса Пікетті й Ентоні Аткінсона, Річарда Тайлера,  теорія соціальної 

стратифікації;  теорія техніко-технологічних укладів; «Нова теорія зростання» 

(«Endogenous Technological Change»), що передбачає ендогенну природу 

технологічного розвитку; теорія рівнозначності матеріальних і духовних чинників 

у суспільному розвитку М. Вебера. Особливу увагу приділено кібернетичній 

теорії  управління (Н. Вінера, В. Глушкова), а також її нинішній модифікації – 

загальній теорії оптимального управління в економіці та теорія автоматичного 

регулювання в рамках економічної системи. Зауважено на доцільності 

використання теорії автоматичного регулювання в процесі управління 

ІФССОРЕ, що вивчає процеси автоматичного управління об’єктами різної 

фізичної природи у динамічних економічних системах і дозволяє розв’язувати 

складні проблеми,  пов’язані із підвищення динамізму викликів і загроз. 
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На основі узагальнення наукових теорій виявлено, що саме НТП (інноваційний 

прогрес) обумовлює рівень задоволення ЖВІ населення, проявляючись як фактор 

впливу (екзогенний й ендогенний) на економічну систему. Активізація 

ендогенних чинників технологічного розвитку у нинішніх моделях НТП 

визначила виключну роль людини як біосоціального продукту у зростанні ВВП 

країни та першопричини здійснення НТП, а саме підприємця-інноватора, який 

прагне задовольнити свої ЖВІ, що виступають головним мотивом його дій. Це 

сформувало підґрунтя щодо врахування якісного складу владних еліт 

(національного істеблішменту) як рушійних сил під час формування концепцій і 

моделей економічного розвитку.  

3 Сформовано концептуальні засади управління інноваційними факторами 

сталого соціально орієнтованого розвитку національного господарства. На основі 

дослідження існуючих концепцій, а саме: СОРЕ («соціального ринкового 

господарства»); першочергової уваги технологічним змінам, інституційної,  

технологічного поштовху, виклику попиту, концепції економіки знань; 

антикризового управління визнано СОРЕ найефективнішою економічною 

системою порівняно з усіма іншими, інструментом управління розвитком якої є 

інновація. З метою підтримки необхідного рівня її соціальної стабільності 

розглянуто концепцію антикризового управління – якісно нового рівня його 

розуміння, не як ситуаційного управління «по відхиленню», а управління, що 

передбачає створення і функціонування ефективної системи антикризового 

управління в докризових умовах, що має бути покладено в основу розвитку 

СОРЕ. 

Виокремлено доцільні підходи щодо формування нової економіки 

міждисциплінарний, селективний, системний, інформаціологічний, ситуаційний, 

комплексний, на основі чого сформовано науковий підхід до сталого розвитку 

економіки України на інноваційних і соціально орієнтованих засадах, який являє 

собою певний ланцюг, окремі ланки котрого відповідають певному типу 

економіки (інформаційній – Ф. Хайєка й Е. Тоффлера, економіці знань (знанієвій) – 
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Д. Белла, інноваційній – П. Друкера), спричиняючи взаємо дифузію. 

Обґрунтовано необхідність трансформації нинішньої інноваційної моделі 

розвитку в бік соціального спрямування, де інформаційно-комунікаційні 

технології є фактором і каталізатором структурних змін під час формування та 

розвитку СОРЕ на інноваційних засадах. 

На підґрунті вищевикладеного розроблено вихідні положення управління 

ІФССОРЕ, що базуються на авторській Концепції підтримки та розвитку 

інноваційної діяльності в контексті стійкого задоволення ЖВІ більшості насе-

лення, яка являє собою модернізаційний конструкт прориву національної 

економіки на новий етап розвитку – економіки для людини та більш високий 

рівень її конкурентоспроможності; передбачає використання нововведень як 

інструменту формування та розвитку СОРЕ, ґрунтується на  міждисциплінарному, 

системному, селективному і комплексному підходах; неомарксистській, 

неокейнсіанській, теоріях конфліктності та поведінкової економіки, є їх логічним 

продовженням, органічно вписується в парадигму сталого розвитку та ноосфери 

В. Вернадського, сприяє задоволенню інтересів людини, суспільства, держави, а 

також забезпеченню соціальної стабільності в країні, і враховує всі можливості 

цивілізаційного розвитку. Сформовано блок-схему впровадження концепції. 
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РОЗДІЛ 2 

 

МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМИ 

ФАКТОРАМИ СТАЛОГО СОЦІАЛЬНО ОРІЄНТОВАНОГО РОЗВИТКУ 

ЕКОНОМІКИ 

 

2.1. Формування науково-методичного арсеналу управління інноваційними 

факторами сталого розвитку соціально орієнтованих економічних систем 

 

Розкриваючи науково-методичні аспекти управління інноваційними факторами 

сталого соціально орієнтованого розвитку економіки є сенс зазначити, що 

«методологія – галузь економічної науки, де розглядаються способи, якими 

економісти обґрунтовують свої теорії та чинники, за котрими вони надають 

перевагу тій або іншій теорії» [75, c. 339]. 

Виходячи із цього, методологічні основи формування та реалізації нової 

економіки як стрижневого елементу дослідження базуються на загальнонауковій, 

конкретно-науковій і локальній методології управління інноваційними 

факторами сталого соціально орієнтованого розвитку економічних систем 

(рис. 2.1). 

Перший структурний елемент методології управління ІФССОРЕ базується на 

діалектиці, теоріях пізнання та функціонування ринкової економіки. Другий 

структурний елемент ґрунтується на таких методах дослідження економічних 

систем, як аналіз і синтез, індукція та дедукція, спостереження, сполучення 

історичного та логічного, моделювання соціально-економічних процесів тощо. 

Третій елемент є системою принципів і способів організації діяльності, що 

пов’язані із розробкою управлінських рішень у формі стратегічних прогнозів, 

програм і планів соціально орієнтованого розвитку інноваційної діяльності 

промисловості та його підсистем загалом (наукова праця дисертанта [159, c. 31]). 
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Рисунок 2.1 – Методологія управління інноваційними факторами сталого 

………………….соціально орієнтованого розвитку економічних систем 

Джерело: узагальнено, побудовано і оприлюднено автором дисертації у його науковій праці 

[159]. 

 

Аналіз і синтез наукових досліджень зарубіжних і вітчизняних вчених у галузі 

управління Н. Бєлікової  [173], Г. Доброва [145], А. Касич [47, 171, 172], 

Б. Маліцького [55; 166], В. Маргасової [149], П. Нікітенка [36, 73], 

Ш. Омарова [173], Б. Патона [169], Б. Санто [132], В. Соловйова [43], 

Ю. Харазішвілі [170] й інших дозволив дійти висновку, що під методологією 

управління інноваційними факторами сталого соціально орієнтованого 

розвитку економічної системи слід розуміти сукупність найважливіших 

теоретичних принципів, методів, підходів, які використовуються в процесі 

створення стратегічних прогнозів, програм, проектів і планів, котрі забезпечать 

перехід від дослідження, пізнання законів розвитку об’єктів управління до їх 

практичного використання під час регулювання економічних і соціальних 

процесів, які відбуваються в суспільстві й окремих підсистемах сталого 

інноваційного соціально орієнтованого розвитку економіки як динамічної 

системи. 

Методологія управління інноваційними 

факторами сталого соціально орієнтованого 

розвитку економічних систем 

локальна методологія 

управління інноваційними 

факторами сталого соціально 

орієнтованого розвитку 

економічних систем (система 

принципів, способів організації та 

побудови теоретичної і 

практичної діяльності) 
 

 

загальнонаукова 

фундаментальна 

методологія 

 

конкретно - 

наукова 

методологія 

економічних 

систем 
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Методологія управління ІФССОРЕ дозволяє конкретизувати: 1) послідовність 

процесу розробки управлінських рішень у формі стратегічних прогнозів, планів, 

програм; 2) вимоги до стратегічних прогнозів, програм і планів сталого 

інноваційного розвитку промисловості в контексті задоволення ЖВІ населення; 

3) методологічні підходи до СІСОРЕ; 4) систему показників, принципів і методів 

оптимізації стратегічних прогнозів, програм і планів СІСОРЕ.  

Вирішення загальних проблем управління, а відповідно й управління ІФССОРЕ, 

мають свою логіку – підпорядковану послідовність, взаємоузгодження та 

обґрунтованість процедур, що пов’язані з вирішенням проблеми, яка виникла в 

процесі управління інноваційними факторами сталого розвитку в контексті 

стійкого задоволення ЖВІ населення. 

Зміст логіки вирішення проблем управління ІФССОРЕ розкривають її 

наступні етапи: 1) визначення та формування мети (системи цілей), які переслідує 

суб’єкт управління (держава, істеблішмент, еліти і т. п.) у майбутньому; 2) аналіз 

початкового рівня розвитку об’єкта управління та уточнення параметрів 

досягнутого рівня; 3) визначення обсягу і структури ЖВІ населення в 

майбутньому в результаті функціонування об’єктів СІСОРЕ; 4) визначення обсягу 

та структури ресурсів станом на початок періоду; 5) узгодження ЖВІ населення та 

наявних ресурсів (інвестицій) для відповідних підсистем СІСОРЕ шляхом 

підготовки управлінських рішень у формі стратегічних прогнозів, програм і 

планів (праця дисертанта [159]). 

Визначення суті і змісту СІСОРЕ дозволяє стверджувати, що центральне місце в 

ній займає процес формування системи цілей і завдань для кожної підсистеми на 

майбутнє, що виступає першим етапом логіки вирішення проблем управління 

ІФССОРЕ. При цьому під цілями СІСОРЕ слід розуміти бажаний стан або 

результати функціонування СОРЕ відповідного об’єкта управління у визначений 

момент майбутнього, що забезпечить її сталий розвиток на підґрунті 

використання інноваційних факторів. 
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При цьому простір цілей стратегії варто розділити на три категорії: стратегічні, 

управлінські та оперативні.   

Далі доречно розглянути побудову моделі взаємопов’язаних цілей – «дерева 

цілей» в системі управління ІФССОРЕ країни. Тут головною метою є підвищення 

добробуту та якості життя населення. До підцілей першого порядку варто 

віднести: 1) сталий соціально-економічний розвиток; 2) інноваційний розвиток 

економіки; 3) функціонування ефективної держави. До підцілей другого порядку – 

1) створення ефективної соціально орієнтованої економіки; 2) приоритетний 

розвиток соціальної сфери; 3) якісне поліпшення оточуючого середовища; 

4) активізація міжнародного співробітництва; 5) перехід до постіндустріального 

інформаційного суспільства. При чому жодна мета вищих рівнів структурної 

ієрархії не досягається безпосередньо, а лише шляхом досягнення підцілей, на які 

диференціюється (адаптовано автором на основі праці [35, с. 17–18]).  

Вивчення праці В. Соловйова [42] дозволяє говорити про важливість тісного 

зв’язку стратегічних цілей із зовнішнім середовищем, ніж із внутрішніми 

проблемами країни, тобто важливо позиціонувати країну на світовому ринку 

розподілу товарів і послуг, і першим кроком у формуванні стратегічних цілей є 

самооцінка державою свого потенціалу та пошук нових напрямів розвитку.  

Управлінські цілі пов’язані з адміністративною структуризацією ресурсів 

територій (регіонів) і галузей, що потребує певного плану дій, який повинен 

розподіляти завдання між його виконавцями і визначати джерела їх забезпечення. 

Існує тісна кореляція управлінських цілей із економікою природокористування та 

внутрішніми загрозами, а це актуалізує питання екологічної етики та 

забезпечення ЖВІ майбутніх поколінь, що пов’язано з потребами та системою 

цінностей особистості, суспільства та держави. Ефективність реалізації 

управлінських рішень варто оцінювати на основі поточного аналізу індикаторів, 

виходячи із цільових функцій, побудованих на основі декількох критеріїв 

(кількість створених робочих місць, обсяги бюджетних надходжень і витрат, 

рівень заробітної плати та інші) 
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Оперативні цілі корелюються з питаннями завантаження потужностей, 

забезпечення запасів, маркетингової стратегії, ціноутворення; ґрунтуються на 

оптимальній структурі прибутку завдяки раціональному розподілу ресурсів по 

функціональних напрямах, враховуючи плановану номенклатуру продукції. 

Таким чином, товар, ринок і ціна стають ключовими параметрами оцінки 

оперативних цілей. Це створює основу для формування механізму, який 

дозволить накопичувати та заощаджувати кошти на дослідження і технологічний 

розвиток. Створення такого налагодженого механізму дозволить накопичувати 

та відшкодовувати кошти на дослідження та технологічний розвиток за рахунок 

оптимального узгодження всіх трьох рівнів цілей вимагає постійної корекції цілей 

на основі моніторингу реальних параметрів і показників інноваційної діяльності 

(розвинуто у п. 5.3 і подано у праці дисертанта [174]).  

Говорячи про систему цілей СІСОРЕ, варто звернути увагу на необхідність 

звільнення системи державного управління від «рецидивів програмованого 

відставання в якісному розвитку економіки і загальмованості його рушійних сил, 

що, в свою чергу, вимагає нової якості інвестиційної політики, опори на 

параметри ефективності інвестицій, які формують інноваційне обличчя 

економіки» [175, с. 13]. 

Перелік пріоритетів, які визначають систему цілей СІСОРЕ і впливають на вибір 

управлінських, нормативно-правових конструктів нової моделі економіки 

сформовано автором у додатку Ж, табл. Ж.1, а функціональний зв’язок між 

факторами як умовами і обставинами, в яких перебуває країна, та результатами її 

розвитку представлено у вигляді формули 

 

   1 2 1 2Y ; Y Yn F Х ; Х .Хn ,                                    (2.1) 

 

де Y1, Y2, Yn – показники успішності країни (параметри функції мети); 

X1, X2, X3 – вектор параметрів управлінського вибору; 
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F – модель економічного зростання (адаптовано автором на основі джерела 

[176] й оприлюднено у його науковій праці [67]). 

 

У процесі дослідження СІСОРЕ на макрорівні, цілі та завдання необхідно ставити, 

виходячи з програмних документів держави і в узагальненому вигляді 

прописувати у концепції соціально-економічного розвитку країни, тобто загальний 

задум прогнозів, проектів, планів, що виражається в формі стратегічних цілей і 

пріоритетів економічної системи в плановому періоді та визначення най-

важливіших шляхів, форм і методів їх досягнення. Так, на необхідність розробки 

якісної концепції розвитку, яка б враховувала ЖВІ всіх верств населення під час 

переходу економіки на інноваційний шлях розвитку указував В. Соловйов [142, 

с. 81]. При цьому магістральним вектором розвитку має стати «випереджальне 

нагромадження в нематеріальній сфері, особливо в самій людині, її розумі, 

знаннях, науці, освіті, культурі, без чого не можна сподіватися на зростання ВВП, 

підвищення ефективності в матеріальному та нематеріальному виробництві» [73, 

с. 16–17; 74, c. 134], тобто сталий розвиток економіки є наслідком інноваційного 

розвитку.  

Результат втілення концепції соціально-економічного розвитку країни багато в 

чому залежить від професіоналізму органів управління, що формують цілі і 

обирають стратегії, роль яких у довгостроковому періоді полягає у задоволенні 

ЖВІ населення на основі сталого інноваційного розвитку та упередженні 

можливих викликів і загроз, що загалом зумовлює результативність реалізації 

парадигми розвитку національної економіки (рис. 2.2). 

Другий етап логіки вирішення проблем управління ІФССОРЕ – аналіз 

вихідного рівня об’єкту управління. Значення цієї процедури визначається тим 

фактом, що розвиток національної економіки в майбутньому обумовлений 

наявністю виробничих потужностей, трудових ресурсів та інших факторів 

відтворення. Аналіз рівня розвитку економічної системи включає комплексне 
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дослідження темпів її зростання, структури галузей промисловості, пропорцій між 

галузями, міждержавних пропорцій.  

 

 

Рисунок 2.2 – Блок-схема реалізації парадигми розвитку національної 

………………      економіки 

Джерело: розроблено і представлено автором дисертації науковій спільноті у його праці [159]. 

 

Результати аналізу інтегруються у відповідний індекс, що відображає рівень її 

соціально-економічного розвитку. Далі визначається співвідношення нинішнього 

рівня з аналогічними показниками найбільш економічно розвинених країн світу. 

На основі цього плануються перспективи її розвитку, виокремлюються рушійні 

сили. 

Всеохоплююче вивчення змісту та структури ЖВІ населення – третій етап 

логіки вирішення проблем управління ІФССОРЕ. Виявлення потреб суспільства 

в різних товарах і послугах – надзвичайно важлива процедура, тому що саме тут 

може виникнути інноваційна ідея, яка, перетворившись у процесі інноваційної 

діяльності на необхідну новинку, задовольнить визначену потребу людей. 

Водночас, намагаючись сформувати єдиний ґрунтовний підхід до управління 

сталим соціально-економічним розвитком, варто звернути увагу, крім потреб, на 

цінності як складову та чинник формування ЖВІ населення. Так, висновки звіту 
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Всесвітньої комісії з оточуючого середовища і розвитку «Наше спільне майбутнє» 

[177, c. 23], продемонстрували залежність між життям людей, їх добробутом і 

тим, наскільки успішно вдається довести сталий розвиток до рівня глобальної 

екологічної моралі (WCED, 1987 р.): «цінності мають значення при вирішенні 

екологічних проблем, і нам потрібен цілісний, глобальний підхід до питання 

екологічної моралі». Формуючи нову економіку, цей постулат доцільно взяти за 

основу.  

З метою розробки правильної системи цінностей та ієрархії інтересів населення є 

сенс зазначити, що парадигма сталого розвитку передбачає: 1) зосередження 

уваги саме на людських потребах; 2) до уваги беруться потреби не лише 

сучасного суспільства, а й потреби майбутніх поколінь; 3) акцентується увага на 

первинних (основних) потребах. У звіті Всесвітньої комісії зазначається: 

«Злидні – це не лише зло за своєю суттю; сталий розвиток вимагає забезпечення 

основних потреб всіх людей так само, як і створення можливостей для здійснення 

життєвих прагнень кожної людини» (WCED, 1987 р). У разі порушення 

морального права людини на задоволення своїх потреб водночас порушуються і 

рамки сталого розвитку. В цьому випадку варто звернутися до Конституції країни 

та видів державного регулювання кризових ситуацій, що актуалізує необхідність 

розробки та реалізації антикризового механізму життєдіяльності країни. 

Проаналізувавши звіт Всесвітньої комісії [177, с. 8], виокремлено два 

принципових типи людських запитів: а) «основних потреб», б) «бажань – 

другорядних потреб». Вищевикладене дало підставу для розробки архітектури 

формування ЖВІ населення в контексті забезпечення сталого соціально 

орієнтованого розвитку економіки (рис. 2.3) (оприлюднено автором дисертації у 

науковій праці [159]). 

Слушною є думка щодо першочерговості забезпечення гарантії безпеки життя 

та основних людських потреб, і лише потім забезпечення другорядних. 

Економічне зростання і сталий розвиток – два поняття, які можуть і повинні 

існувати паралельно. Проте концепція сталого розвитку передбачає наявність 
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певних обмежень у розвитку і в економічному зростанні. Ці обмеження не є 

абсолютними, але обумовлені сучасним станом технологій і організації суспіль-

ства (WCED, 1987 р.) [177, c. 9], що дозволяє виокремити ресурси (як 

обмежуючий) та інновації (як відтворювальний)  фактори розвитку економічної 

системи. 

 

 

Рисунок 2.3 – Архітектура формування ЖВІ людини, суспільства, держави в 

…………….контексті забезпечення сталого соціально орієнтованого розвитку 

……….........економіки 

Джерело: розроблено автором дисертації та представлено у його науковій праці [159]. 

 

При цьому О. Новікова, О. Амоша, В. Антонюк [31, с. 25] наголошують на 

«недооцінці використання соціальних ресурсів у досягненні цілей сталого 

розвитку, незалученості важелів соціального капіталу до цих процесів як єдиного 

генератора знань і створювача інновацій», що сформувало підставу для розробки 

архітектури конкурентоспроможності нової економіки в контексті забезпечення її 

сталого інноваційного розвитку (рис. 2.4). 

Обмеженість ресурсів і забезпеченість ними суспільства та господарських 

суб’єктів обумовлює необхідність розрахунків їх обсягів, що є змістом 

четвертого етапу логіки вирішення проблем управління ІФССОРЕ. 
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Заключним етапом логіки вирішення проблем управління ІФССОРЕ є узго-

дження ресурсів і ЖВІ населення, приведення їх в оптимальну відповідність між 

собою.  

 

Рисунок 2.4 – Архітектура конкурентоспроможності нової економіки в 

…………………..контексті забезпечення її сталого інноваційного розвитку 

Джерело: розроблено автором дисертації та оприлюднено у його наукових працях [159, 178]. 

 

Центральною проблемою цієї стадії є забезпечення найвищої ефективності 

виробництва та наявного ресурсного потенціалу всіх господарюючих суб’єктів. 

При цьому важливого значення набуває ранжування ЖВІ населення за ознакою 

найбільшої необхідності, встановлення системи пріоритетів у їх задоволенні. 

Так процес узгодження відповідності ЖВІ населення та ресурсів створює 

науково-обґрунтовану основу для розробки відповідних програм соціально 

орієнтованого розвитку промисловості. 

Враховуючи погляд авторів [177, с. 9] на чинники, що стримують сталий 

розвиток, а саме технології, організація суспільства й економіки, біосфера землі 

(потенційна ємність всіх земних екосистем), моральні обмеження сталого 

розвитку (не всякий розвиток і не всяке зростання прийнятні з точки зору моралі) 

можемо дійти висновку, що політика в галузі екології має бути морально 

збалансованою, а моральний імператив стає одним із важливих складових 

методології управління ІФССОРЕ. Тобто поліпшення життя теперішнього і 
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майбутніх поколінь має бути збалансовано стійко з точки зору розвитку 

суспільства, економіки, технологічного розвитку, моралі, екології, а також мати 

механізми упередження кризових ситуацій і ліквідації їх наслідків.  

З урахуванням зазначеного найбільш прийнятною альтернативою для України є 

розвиток нових економічних, технологічних і соціальних структур, а також 

втілення суспільних цінностей, спрямованих на побудову нової економіки та 

суспільства, сталих у своєму розвитку. Це має знайти відображення у стратегії 

СІСОРЕ, яка формується відповідно вимогам: 1) «ідентифікація держави як 

економічно вмотивованої соціальної організації», яка має конкретну мету 

розвитку [42, с. 96]; 2) чітке уявлення шляхів досягнення цілей і мінімізації 

можливих внутрішніх і зовнішніх загроз; 3) розуміння та дотримання базових 

критеріїв оцінки діяльності суб’єкту та об’єкту управління у будь-який момент 

часу; 4) оптимізація процесу використання ресурсів під час досягнення 

поставлених цілей.  

Отже, якщо національне господарство вважати відкритою економічною системою 

глобального характеру, розвиток якого забезпечується за схемою «інформація – 

знання (енергія) – інновація (матерія) – задоволення ЖВІ населення країни», що 

відповідає нинішнім типам економік (інформаційній – Ф. Хайєка й Е. Тоффлера, 

економіці знань – Д. Белла, інноваційній – П. Друкера), тоді система управління 

новою економікою України буде представлена як «злагода» ЖВІ (або потреб) і 

розуму, тобто стійкого «розумного» задоволення ЖВІ населення через дію 

антикризового механізму (рис. 2.5) (оприлюднено у роботі дисертанта  [159]). 

Тобто в умовах зростаючого числа загроз та економічних викликів системі 

управління СІСОРЕ України є сенс імплементувати антикризовий механізм 

життєдіяльності, який на основі ноосферного підходу та випереджаючого 

управління сприятиме вчасному попередженню проблем, а завдяки ефективній 

реалізації всіх видів державного регулювання кризових ситуацій допоможе 

успішному їх розв’язанню (обґрунтовано у праці дисертанта [179]). 
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Рисунок 2.5 – Структурно-логічна проекція системи управління новою 

…………………юекономікою.України 

Джерело: розроблено автором дисертації та оприлюднено у його науковій праці [159]. 

 

Синтез вищезазначеного та опрацювання праць науковців (деталізовано по тексту 

таблиці) дозволяє сформувати арсенал методології управління ІФССОРЕ, який 

представлено у табл. 2.1. 

 

Таблиця 2.1 – Арсенал методології управління інноваційними факторами 

………………….сталого соціально орієнтованого розвитку економіки 

 

 

Елемент 

методології 

Характеристика 

1 2 

Закони  

управління 

I) Закон переходу кількості в якість, закон зростання потреб, закон 

зростання продуктивності праці, закон нагромадження, закон спадної 

віддачі, закон прискореного розвитку економічної системи, закон 

нерівномірності економічного розвитку, закон циклічного розвитку 

економіки, закон інтернаціоналізації виробництва, закон концентрації 

виробництва, закон попиту і пропозиції [47, с. 58–62]. II) Доцільно до цього 

переліку додати: 1) «залізний закон відповідальності», згідно з яким у 

довгостроковій перспективі ті, хто не використовує соціальної  
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Продовження табл. 2.1 
1 2 

 відповідальності, ризикують втратити надану народом владу [14; 180], що 

висвітлено у праці дисертанта [181]; 2) закон невпинного інноваційного 

розвитку та саморозвитку (за Б. Санто) [132]; 3) закон врахування простору, 

часу та швидкості перетворень; 4) закон динаміки та статики; 5) закон опти-

мального розвитку Парето (80/20); 6) закон гармонійного розвитку (або 

«золотого перетину»). III) На основі вивчення праць [73; 182-186] прийнято 

за базовий закон «золотого перетину» під час управління ІФССОРЕ, що 

оприлюднено у праці дисертанта [187]. 

Закономірності 

розвитку 

інноваційної 

діяльності як 

першопричини 

СІСОРЕ 

  

I) Узагальнення еволюції наукової думки щодо впливу інновацій на 

розвиток економіки, дозволяють обґрунтувати наступні основні 

закономірності підтримки та розвитку інноваційної діяльності економічної 

системи, зокрема промисловості в контексті задоволення ЖВІ населення: 

1. Вплив процесів глобалізації, концентрації й інтернаціоналізації на 

активізацію інноваційної діяльності у промисловості. 2. Залежність 

інноваційного розвитку від підприємницької активності малого та 

середнього бізнесу промислової сфери. 3. Важливість синхронного розвитку 

інкубаційних умов (інституційних, інфраструктурних, економічних, 

правових тощо) для формування економічної системи в контексті 

задоволення ЖВІ населення. 

4. Циклічність розвитку інноваційної діяльності, яка обумовлює рівень 

 задоволення ЖВІ населення, а також зміну співвідношення попиту та 

пропозиції на відповідних ринках. 5. Необхідність комплексного підходу 

щодо створення єдиної системи «інформація – знання – інновація – ЖВІ 

населення». 6. Взаємозалежність інноваційного й інвестиційного розвитку, а 

також процесів управління та виробництва. 7. Залежність повноти 

задоволення ЖВІ людини, суспільства й держави від рівня корпоративної 

соціальної відповідальності у галузях промисловості [47, 180]  та висвітлено 

фрагментарно у працях дисертанта [18, 143, 181]. II). Процес 

цілеспрямованого пізнання природи досліджуваного предмету – 

інноваційної діяльності дозволяє обґрунтувати закономірність адекватності 

рівня задоволення ЖВІ населення рівню інноваційного розвитку та правиль-

но сформованих цілей національного господарства, яка виражає внутрішньо 

необхідні, стійкі й суттєві зв’язки між спроможністю економіки 

забезпечувати інноваційний розвиток та задовольняти ЖВІ населення, які 

воно здатне правильно формувати залежно від досягнутого рівня духовного 

розвитку суспільства. Це ствердження ґрунтується на теорії рівнозначності 

матеріальних і духовних чинників у суспільному розвитку М. Вебера [118], 

де поставлено в один методологічний ряд економічний, політичний, 

культурний, освітній, релігійний та інші чинники. На думку М. Вебера, не 

має сенсу абсолютизувати жоден із чинників суспільного життя, як ідеї, так 

і матеріальні інтереси, вони потребують одне одного як доповнення й 

довершення, і не існують ізольовано. Зауважено, що не менше ніж 

економіка визначає розвиток духовності, духовні чинники визначають 

розвиток економіки. Проте духовному чиннику надано пріоритет, 

незважаючи на проголошену рівноправність через те, що саме релігія 

лежить в основі капіталістичної економіки.  

Принципи  

управління 

I) «Жорсткі» принципи сталого розвитку: «врахування впливу будь-яких 

економічних дій на екологію; виконання обов’язків щодо майбутніх 

поколінь і врахування довготривалих наслідків антропогенної діяльності;  
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Продовження табл. 1.2 

1 2 

 дотримання принципу соціальної справедливості; збереження природних 

ресурсів і захист навколишнього природного середовища; забезпечення 

належної якості життя; забезпечення участі громадян у розробці, прийнятті 

та реалізації рішень» [188, 189, с. 18]. До даного переліку варто додати 

принцип використання нових механізмів управління СІСОРЕ. 

II) Вивчення проблем оцінки і прогнозування економічного майбутнього 

[54, 190] дозволило винайти принципи управління ІФССОРЕ: 

оптимального визначення точки економічного зростання, щедрої 

винагороди праці та соціальної справедливості, створення балансу інтересів 

зацікавлених сторін, надання ролі держави як творця сприятливих умов для 

вітчизняного інноваційного підприємництва, пропорційного розвитку та 

активної зовнішньоекономічної діяльності, першочерговості задоволення 

людських потреб при плануванні, розвитку духовно-інтелектуальних засад 

суспільних продуктивних сил, розвитку науки та освіти на всіх її щаблях, 

верифікації, ефективного формування цілей розвитку, розгляд соціально-

економічної стабільності як процесу подібно класичній механіці, етичного 

інвестування (додаток Ж, табл. Ж.2). 

III) Через те, що інформація є головним ресурсом науково-технічного та 

соціально-економічного розвитку як світової спільноти, так і окремо взятої 

країни варто усвідомити так звані принципи попередження зовнішніх 

загроз, які б сприяли: 1) врахуванню національних інтересів України; 

2) забезпеченню економічної та екологічної безпеки України; 3) реалізації 

мудрості, культури та історичного надбання українського народу в гармонії 

з духовним розвитком суспільства й особистості; 4) можливості реалізації 

потенціалу людини, її сталому розвитку, підвищуючи якість її життя на 

основі цілей і принципів Статуту ООН; 5) створенню сприятливих умов для 

гармонійного розвитку особистості; 6) розробці механізмів захисту від 

псевдокультури, псевдовиховання, псевдонавчання і формування 

ноосферної свідомості та гуманістичних цінностей, які будуть 

забезпечувати реальний прогрес і гармонійний розвиток» [137, с. 507–508]. 

Виокремленні принципи інформаційного попередження небезпеки 

дозволять застерегти систему від найвагоміших зовнішніх загроз, 

гармонізувати економічні відносини, створити основу для прогресу. 

IV) Реалізація сталого розвитку стає можливою за умови дотримання 27 

принципів Декларації Ріо-де-Жанейро, кожен з яких є вступом до документа 

«Порядок денний 21». Проте доцільно виокремити принципи 1, 3, 4 і 5, що є 

ключовими в формуванні норм екологічної моралі Декларації та мають 

бути покладені в основу підтримки СІСОРЕ: «1) принцип 1: «Центральною 

фігурою концепції сталого розвитку є людина. Вона має право на здорове і 

продуктивне життя в гармонії з природою»; 2) принцип 3: «Право на 

розвиток мусить здійснюватися таким чином, щоб потреби суспільства у 

розвитку та експлуатації природних ресурсів були в рівній мірі забезпечені 

як нині, так і для майбутніх поколінь»; 3) принцип 4: «Захист 

навколишнього середовища є невід’ємною частиною концепції сталого 

розвитку і не може розглядатися відособлено від нього»; 4) принцип 5: «Всі 

держави й народи мають сприяти в такій важливій справі, як викорінення 

злиднів і зменшенню відмінностей у рівні життя та оптимальному 

забезпеченню потреб більшої частини населення Землі. Це є необхідною 

умовою досягнення сталого розвитку»» [176, с. 8]. Є сенс додати принципи 

соціальної справедливості, безпеки та морального імперативу –  
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 збалансовано стійке з точки зору розвитку суспільства, економіки, 

технологічного розвитку, моралі та екології поліпшення життя 

теперішнього та майбутніх поколінь. 

V) Вивчення досвіду економічних реформ С. Вітте, А. Шторха, 

О. Богданова [191-200] та модернізації у світі та Китаї [201] дозволило 

виокремити: 1) принцип оптимального визначення точки економічного 

зростання – вибір галузі, яка стане поштовхом до розвитку всієї економіки; 

2) принцип орієнтації на захист інтересів всіх верств населення – 

обумовлює необхідність створення та реалізації моделі оптимальної 

структури стратифікації населення країни; 3) принцип щедрої винагороди 

праці, яка є наслідком і причиною суспільного добробуту; 4) принцип 

створення балансу інтересів зацікавлених сторін – побудова такої 

соціально-економічної політики держави, від якої виграють всі; 5) принцип 

утвердження ролі держави як творця сприятливих умов для національного 

підприємництва; 6) принцип пропорційного розвитку та активної 

зовнішньоекономічної діяльності. Країна сильна і багата, коли багаті її 

громадяни, органічно розвиваються різні галузі її господарства, є що 

вивозити і чим торгувати; 7) принцип першочерговості задоволення 

людських потреб при плануванні, що визначає саме динамічність рівноваги 

народногосподарського плану; 8) принцип розвитку духовно-інтелектуаль- 

них засад суспільних продуктивних сил; 9) принцип розвитку науки та 

освіти на всіх його щаблях – від початкової освіти, навчання масовим 

професіям і до найвищого (праця дисертанта [167,  202, 203]). 

Методи і  

способи  

держаного 

регулювання 

I) Підтримка та розвиток інноваційної діяльності економічної системи, 

зокрема промисловості в контексті стійкого задоволення ЖВІ населення 

України ґрунтується на таких методах і способах її держаного 

регулювання: 1) законодавча та нормативно-правова база у сфері 

інноваційної діяльності України (додаток Ж, табл. Ж. 3) [62, с. 16]; 2) обсяги 

та джерела інвестування інновацій; 3) асигнування та дотації із державного 

та місцевих бюджетів; 4) норми та нормативи; 5) ціноутворення; 6) ставки 

податків і пільги з оподаткування; 7) відсотки за кредит і державні гарантії; 

8) державні замовлення і закупівлі; 9) мито і митні податки; 10) ліцензії і 

квоти; 11) підтримка інфраструктурних утворень; 12) розробка й реалізація 

державних і цільових комплексних програм; 13) підтримка міжнародного 

науково-технічного співробітництва. II) Узагальнення світового досвіду 

методів підтримки та розвитку інноваційної діяльності виглядає таким 

чином: 1) податкова політика; 2) пряме фінансування (у ФРН урядом 

фінансується близько 30–40 % витрат на НДДКР, які здійснюються за 

державними замовленнями. У США, Франції та деяких інших країнах ЄС – 

50 % на їх створення. В той час за часткою витрат на НДДКР від ВВП 

лідирують скандинавські країни: Швеція – 3,86 %; Фінляндія – 3,48 %; 

Японія – 3,3 %; США – 2,62 %; ФРН – 2,46 %. Відповідно до Закону 

України «Про наукову і науково-технічну діяльність» [204] держава має 

забезпечувати бюджетне фінансування наукової та науково-технічної 

діяльності (крім видатків на оборону) у розмірі не менше 1,7 відсотка ВВП 

України; 3) надання позичок без виплати відсотків (Швеція) та створення 

фондів упровадження інновацій з урахуванням ризику (ФРН, Швейцарія, 

Франція; 4) допомога у патентній діяльності (у США оплачується 50 % 

видатків на отримання охоронних документів); 5) пенсійні та страхові 

пільги для інноваторів (Франція, Великобританія, Швейцарія);  



 133 

 

Продовження табл. 1.2 
1 2 

 6) законодавчий захист прав винахідників на інтелектуальну власність; 

7) створення широкої мережі спеціалізованих державних служб зі 

стимулювання інноваційної діяльності (Великобританія, Франція): 

фінансова, інформаційна підтримка, допомога в патентуванні і 

впровадженні; 8) стимулювання різноманітних недержавних форм 

підтримки інноваційної діяльності (у США створено Національну 

асоціацію венчурного капіталу, що акумулює фінансові кошти великих і  

страхових компаній, пенсійних фондів, комерційних структур) [205]. 

III) Переважна більшість фахівців розглядають державне регулювання 

інноваційної діяльності через систему таких методів: правові, 

організаційно-економічні, планування, політичного регулювання, 

соціального та морально-етичного регулювання. 

Механізми 

управління 

I) «Досягнення генерального орієнтира сталого розвитку економіки – 

максимального задоволення потреб людей – при певних параметрах 

механізму рівноваги між виробництвом і споживанням, що визначається: 1) 

механізмом рівноваги між галуззю та міжнародним середовищем; 

2) механізмом рівноваги між галуззю і національною економікою; 

3) механізмом рівноваги між галуззю і середовищем існування; 

4) механізмом дії закону конкуренції; 5) механізмом економічних циклів; 

6) механізмами мультиплікаторів; 7) механізмами перетворення капіталу в  

дохід і доходу в капітал; 8) механізмом державного регулювання» [206]. 

II) Цей перелік доповнимо антикризовим механізмом життєдіяльності 

країни, що включає нормативно-законодавчу діяльність, фінансове 

регулювання, управління виробництвом, перерозподіл доходу. 

Моделі  

економічного 

розвитку 

Експерти Центру Разумкова та А. Касич [47] виділяють три моделі 

економічного розвитку країни: 1) протекціоністську; 2) споживацьку; 

3) інвестиційно-інноваційну. До них варто додати інноваційно-

технологічну, яка враховує не лише кількісну, як інвестиційно-інноваційна, 

але й якісну сторону вектору розвитку економіки країни. Ця модель 

характеризується не просто вкладенням інвестицій у інновації, а й акцентує 

увагу саме на проривних інноваціях (переважно технологіях), спрямованих 

на задоволення ЖВІ населення, що покликані сформувати новий техноло-

гічний уклад. Мова йде про модель економічного розвитку, що ґрунтується 

на нанотехнологіях, які є результатом інноваційної діяльності переважно у 

галузях промисловості. 

Типи  

управління 

Виокремлено певні типи управління, які є сенс розмежовувати під час 

підтримки та розвитку інноваційної діяльності в контексті задоволення ЖВІ 

населення (обґрунтовано у праці дисертанта [213, c. 212–219]; додаток Ж, 

табл. Ж.4). Це стає методичним підґрунтям для прийняття оптимального 

рішення суб’єктом управління в складних системах, що самоорганізуються, 

і основним критерієм оцінки прийнятого управлінського рішення є 

узгодженість із ресурсами та баланс інтересів усіх зацікавлених сторін. 

Узагальнена типологія управління ґрунтується на голограмному баченні 

розвитку економіки в контексті минулого, сучасного та майбутнього  [214], 

а також основних параметрах світосприйняття – часі, просторі, швидкості та 

інформації, і може бути використана як інструмент управління СІСОРЕ під 

час прийняття управлінських рішень децидентом щодо підтримки та 

розвитку інноваційної діяльності промисловості в контексті задоволення 

ЖВІ населення (додаток Ж, рис. Ж.1, праця дисертанта [215]). 
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Напрями 

розвитку 

економіки, 

залежно від 

методу 

використання 

знань  

Основні напрями розвитку економіки: 1) інноваційна економіка, що 

ґрунтується на збалансованому розвитку фундаментальної та прикладної 

науки, освіти та високотехнологічного виробництва (ЄС і США). За умов 

розвитку такої економіки показник наукомісткості виробництва перевищує 

показник запозичення технологій; 2) економіка, що наздоганяє – обсяги 

фінансування фундаментальних досліджень дорівнюють обсягам 

фінансування закупівлі технологій; 3) ресурсна економіка – розвивається за 

умови, якщо обсяги фінансування фундаментальних досліджень менші, ніж 

фінансування закупівлі технологій [216]. Напрями визначають особливості 

формування стратегії економічного розвитку. 

Підходи до 

управління 

Вивчення праць [31,35, 47, 73, 100, 146, 149, 205] стало підставою для 

виокремлення таких підходів до управління СІСОРЕ: програмно-цільовий, 

стратегічний, комплексний, системний, процесний, ситуаційний, 

інтегральний, міждисциплінарний, корпоративний. 

Джерело: узагальнено, систематизовано та побудовано у табличному вигляді автором 

дисертації. 

 

Доповненням до арсеналу методології управління ІФССОРЕ став розроблений на 

основі комплексного підходу калейдоскоп розвитку економічної системи, що 

створило підґрунтя для її проектування, окреслюючи магістральні вектори – 

сталий, інноваційний, соціально орієнтований як домінантні в нинішніх умовах 

господарювання (рис. 2.6).  

Аналіз наукових джерел [218; 219, с. 103; 220, с. 38, 40; 221, с. 3]  дозволяє дійти 

висновку, що в основу розвитку нової економіки України як економіки СІСОР 

мають бути покладені фактори, що формують її перспективи та переваги: знання 

як сила, багатство та основа створення інтелектуальної ренти та доданої вартості; 

інновації як результат ефективності досліджень; ресурси як основа реалізації 

знань та нововведень;  потреби та правильна система цінностей як підґрунтя 

формування здорових ЖВІ людини та суспільства; національний істеблішмент (у 

т.ч. економічна еліта) як суб’єкт управління в інтересах переважної більшості 

населення країни (рис. 2.7) (висвітлено автором у праці [222] й деталізовано у 

додатку Ж, рис. Ж.2). 
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Рисунок 2.6 – Проекція формування економічної системи на інноваційних 

…………………засадах в контексті стійкого задоволення ЖВІ населення: 

…………………калейдоскоп розвитку 

Джерело: систематизовано та побудовано автором дисертації на основі інформаційних джерел 

[14, 47, 33, 71,72, 138, 139] і репрезентовано науковій спільноті у його праці [217]. 

 

 

 

Рисунок 2.7 – Фактори розвитку нової економіки України 
Умовні пояснення:  

підсистема формування ЖВІ населення 

підсистема конкурентоспроможності нової економіки в контексті забезпечення 

національних економічних інтересів 

прямі та зворотні зв’язки із складовими підсистем 

Джерело: побудовано автором дисертації та оприлюднене у його науковій праці [222]. 
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Своєрідна «зірка» інноваційних факторів розвитку економіки України 

ґрунтується на «Новій теорії зростання», розробленій у 1980-х рр. американським 

економістом Полом Ромером («Endogenous Technological Change») [86] та його 

послідовниками, зокрема В. Головатюком [87, c. 14], що передбачає ендогенну 

природу технологічного розвитку та надає підстави для управління ним. 

Очима Лайонела Чарлза Роббінса економіка – це «наука, яка вивчає поведінку 

людини з точки зору відносин між її цілями та обмеженими ресурсами, які 

допускають альтернативне використання» [223], де людину варто розглядати як 

керуючу підсистему, котра в умовах обмеженості ресурсів прагне досягти 

поставленої мети за допомогою грамотно сформованих (ефективних) механізмів 

управління. Якщо дії відбуваються в рамках обмежених ресурсів, є сенс говорити 

про механізми СІСОРЕ, однією із основних властивостей якого буде підтримання 

стійкості – «стану системи, при якому всі її основні елементи здатні 

підтримувати свої параметри в певному діапазоні» [224], що й забезпечує стійке 

економічне зростання та соціальну стабільність як наслідок. 

Аналіз наукових джерел [225–229] довів, що категорію «соціальна стабільність» 

розглядають із позиції як динаміки (це репродукція соціальних процесів, структур 

і відносин в межах цілісності суспільстві; це мінімізація соціальних загроз), так і 

статики (це збереження у визначених межах основних параметрів розвитку 

системи, які можуть змінюватися зі зміною умов її функціонування; це сталий 

стан соціальної системи, що забезпечує її ефективне функціонування та розвиток 

в умовах внутрішніх і зовнішніх загроз, зберігаючи основні якісні параметри та 

структуру), створюючи  «динаміку в статиці» (стабільним є суспільство, що 

відтворюється). 

Виходячи з вищевикладеного, соціальна стабільність як процес відбувається в 

межах цілісності суспільства і є результатом функціонування та розвитку 

системи, що являє собою органічний синтез економіки, соціальної сфери та 

екології, ініціюючи плин інноваційного процесу в системі, котра налаштована на 

сталий розвиток, перетворюючись у такий спосіб на індикатор системи 
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управління ІФСІСОРЕ. При цьому акцент зроблено на реальності створення 

відповідного механізму рівноваги (механізму балансування змін у просторі та 

часі), що є стає завданням рівня національних інтересів (рис. 2.8) (оприлюднено в 

праці [230, 231]).  

 

 

Рисунок 2.8 – Стійкий інноваційний розвиток національної економіки як 

………………….об’єктивна умова соціальної стабільності 

Джерело: побудовано автором дисертації на основі опрацювання джерел [225-232] і 

представлено спільноті у його науковій праці [230]. 

 

Наприклад, якісно новим механізмом СІСОРЕ є ресурсозбереження (екологія), 

здійснюване з метою раціонального використання наявної природно-ресурсної 

бази з обов’язковими елементами його підтримки з боку держави за допомогою 

встановлення податкових і інших пільг; трансфер технологій, аутсорсинг 

(економіка); трансмотиваційні технології (соціальна сфера), (деталізовано у 

додатку Ж, табл. Ж.5 і праці дисертанта [233]). Подібні механізми здатні 

забезпечити сталий розвиток і соціальну стабільність у країні за умови стійкого 

інноваційного розвитку національної економіки. Так, інноваційний розвиток 

національної економіки нині стає передумовою соціальної стабільності, що 

вимагає формування нової ідеології управління, певних механізмів балансування 
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змін із заданою швидкістю у просторі та часі, які знаходяться в площині 

економічної та національної безпеки країни. 

Отже, розроблений науково-методичний арсенал управління ІФСІСОРЕ (закони, 

закономірності, принципи, методи, механізми, підходи), а також виокремленні 

структурні елементи методології управління ІФССОРЕ й етапи логіки вирішення 

проблем її управління, спрямовані на подолання розриву між необхідним рівнем 

споживанням і дійсним рівнем задоволення потреб людини в межах культурно-

етичних норм суспільства. Досліджені архітектура формування ЖВІ людини, 

суспільства, держави в контексті забезпечення ССОРЕ та 

конкурентоспроможності нової економіки в напрямі створення умов для її сталого 

інноваційного розвитку створили підґрунтя для виокремлення факторів розвитку 

нової економіки України (знання, інновації; ресурси; ЖВІ людини; 

національний істеблішмент (у т.ч. економічна еліта) у форматі СІСОРЕ як 

підґрунтя для реалізації парадигми розвитку національної економіки. 

На засадах комплексного та інтеграційного підходів систематизовано види, типи, 

етапи її розвитку, моделі економічного розвитку, що визначило формат економіки 

сталого розвитку на інноваційних засадах у сенсі стійкого задоволення ЖВІ 

населення. 

Формування науково-методичного арсеналу управління ІФССОРЕ виконано у 

рамках системи управління новою економікою України на основі стійкого 

розумного задоволення ЖВІ більшості населення, та представлено автором у 

вигляді структурно-логічної проекції.  

Соціальну стабільність розглянуто як індикатор СІСОРЕ, що залежить від 

ефективності функціонування якісно нових механізмів СІСОРЕ (механізмів 

балансування змін у часі та просторі) – ресурсозбереження (екологія), трансфер 

технологій (економіка), трансмотиваційні технології (соціальна сфера), 

аутсорсинг тощо, а також механізму акумуляції та виділення коштів на 

дослідження і технологічний розвиток, що забезпечать стійкий інноваційний 

розвиток національної економіки як об’єктивної умови соціальної стабільності. 
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2.2. Обґрунтування взаємозв’язків елементів системи управління 

інноваційними факторами сталого соціально..орієнтованого розвитку 

економіки 

 

Реалізація концепції підтримки та розвитку інноваційної діяльності в контексті 

стійкого задоволення ЖВІ більшості населення має відбуватися на підґрунті чітко 

узгоджених і збалансованих взаємозв’язків елементів системи управління 

ІФССОРЕ, що базується на органічно поєднаних системному, комплексному, 

ситуаційному та міждисциплінарному підходах.  

Так, системний підхід як до економічної системи, так і до соціальної системи, що 

розглядається в контексті забезпечення СІСОРЕ, являє собою цілісну, 

взаємопов’язану в усіх своїх компонентах сукупність якісно-кількісних 

характеристик, які динамічно розвиваються, взаємодіють із оточуючим середо-

вищем і мають визначений вхід (чітко фіксований джерельними параметрами) та 

вихід (стратегічна мета). 

Ґрунтуючись на тому, що економіка та суспільство є динамічними, нелінійними, 

відкритими системами, вхідні та вихідні параметри динамічної моделі системи 

управління ІФССОРЕ будуть мати певну взаємообумовленість, яка полягає в 

тому, що одні й ті ж самі показники будуть вихідними для одного вектору і 

вхідними для іншого. 

Застосування комплексного підходу передбачає жорсткий облік економічних, 

соціальних, екологічних, політичних, демографічних, психологічних, 

соціокультурних, технологічних аспектів розвитку системи. 

Ці два підходи в своєму органічному взаємодоповненні та взаємопосиленні 

створюють надійну теоретико-методологічну базу для правильного розуміння та 

інтерпретації суті управління ІФССОРЕ, його основних етапів, факторів, 

параметрів оцінки та прогнозування, особливостей, а також різних аспектів їх 

впливу на повсякденну життєдіяльність різних груп населення. 
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Реалізація концепції розвитку інноваційної діяльності в контексті стійкого 

задоволення ЖВІ населення – це питання вибору шляху розвитку, який має 

забезпечити підвищення рівня та якості життя населення. Правильність такого 

вибору проявляється в динаміці найважливішого індикатора СІСОРЕ – зростання 

ВВП, темпами зростання продуктивності праці, і як результат – відбувається 

підвищення матеріального і духовного рівня життя більшості населення. 

При цьому система управління ІФССОРЕ – це  сукупність взаємопов’язаних 

складових (суб’єкту та об’єкту управління, антикризового механізму 

життєдіяльності країни, тобто елементарних підсистем системи управління 

ІФССОРЕ), що відображають здатність економічної системи забезпечити 

задоволення ЖВІ людини, суспільства, держави, цивілізації на основі стійкого 

соціального-економічного зростання в контексті екологічної та політичної етики. 

Для конкретної країни це означає необхідність визначення мети, перспектив, 

соціально-економічних механізмів розвитку, які втілені в національну стратегію, 

що націлює та інтегрує інтереси народу, всіх соціальних інститутів на досягнення 

економічної ефективності, високої якості життя населення, забезпечення 

соціальної справедливості та стабільності, а також екологічної, інформаційної та 

інших видів безпеки. 

Розроблена автором структурно-логічна схема взаємозв’язків елементів системи 

управління ІФССОРЕ являє собою сукупність гармонійних відносин у пентаграмі 

«людина – суспільство – держава – економіка – оточуюче середовище», що 

реалізує збалансований соціально орієнтований економічно ефективний і 

природозахисний розвиток країни в контексті задоволення ЖВІ нинішніх і 

майбутніх поколінь (рис. 2.9) (праця дисертанта [222]). Це означає, що групи 

параметрів X1, X2, X3 являють собою об’єднання показників, які характеризують 

завдання кожної з підсистем системи управління ІФССОРЕ. Тоді головний 

управляємий параметр – МІЛР (Y) можна визначити так 

 

Y = f (X1 U X2 U X3).                                                 (2.2) 
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Рисунок 2.9 – Структурно-логічна схема взаємозв’язків елементів системи 

…………. управління інноваційними факторами сталого соціально 

……………..орієнтованого розвитку економіки України 
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Умовні позначення: 

- пріоритетні сфери системи управління ІФССОРЕ; 

- складові (види) нової економіки; 

- підсистема формування ЖВІ населення; 

- підсистема конкурентоспроможності нової економіки; 

- вхідні та вихідні параметри системи управління ІФССОРЕ України; 

- прямі та зворотні зв’язки. 

 

X1, X2, X3 – це групи параметрів, що визначають: завдання стійкого інноваційного 

розвитку економіки (X1), завдання сталого екологічного розвитку економіки (X2) і завдання, що 

визначають соціально орієнтований розвиток економіки (X3). 

I – номер показника, що характеризує параметри завдання, 1 2i , ,...,n ; 

j – номер підсистеми управління реалізацією завдання, 1 2j , ,..., m.   

Значення n і m залежать від аналізованої групи параметрів. 

Xij – i-показник, j-підсистеми системи управління ІФССОРЕ. Тоді 
11 2 2 3 3ij ij ij

i , j i , j i , j
X U X ; X U X ; X U X .     

f1, f2 – внутрішні та зовнішні загрози. 

Джерело: обґрунтовано, систематизовано, розроблено автором і представлено науковій 

спільноті у його працях [11, 222]. 

 

Основними компонентами системи управління ІФССОРЕ є соціальна, 

економічна, екологічна підсистеми, інноваційний, стабільний, збалансований і 

взаємопідтримуючий розвиток яких орієнтовано на забезпечення високої якості та 

рівня життя, формування гармонійної, фізично і психічно здорової, соціально 

зрілої особистості, що веде активний патріотичний спосіб життя в межах 

національної ідеології: 

1) Економічна підсистема, котра забезпечує сталий інноваційний соціально 

орієнтований розвиток України передбачає перехід країни на інноваційно-

технологічний шлях розвитку, що ґрунтується на знаннях, перетворюючи 

економіку в ефективний, конкурентоспроможний, соціально орієнтований та 

еколого захисний драйвер, спрямований на задоволення ЖВІ людини як 

стратегічну та домінуючу мету.  

При цьому ключовим фактором сучасного економічного зростання є НТП. За 

оцінками експертів, його внесок у приріст ВВП найрозвинутіших країн світу 
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становить від 70 % до 90 %. Разом із тим економічне зростання – це нерівномірне, 

складне та багатогранне явище за тривалістю, формами та проявами. В широкому 

розумінні його визначають як властиве економічному господарству розширення 

масштабів і підвищення якості господарської діяльності, що базується на 

збільшенні маси і вдосконаленні якості господарських сил і факторів, піднесенні 

їх продуктивності. 

Економічне зростання виражається в збільшенні маси продукції (товарів і 

послуг), оновленні та підвищенні її споживчого характеру з урахуванням фактору 

часу. Початком його руху служить нагромадження певного потенціалу 

(матеріального, фінансового, технологічного, організаційного, інтелектуального 

тощо), здатного змінити хід розвитку виробничих сил суспільства; кінцевим 

результатом є нова більш висока якість виробничих сил і відносин, зростання 

багатства в різних його формах, новий більш високий рівень життя населення 

країни [234]. Тобто, варто погодитися із науковцями [49], які інновацію 

позиціонують як «найважливіший чинник економічного зростання і саме такий, 

який базується на безжалісному відбракуванні тих, хто нехтує НТП». 

Варто не залишити без уваги фактор підприємництва, який розглядають ще з 

часів М. Вебера як «стрижневий компонент ринкового духу» [35, c. 72] – 

активне, ініціативне, творче, ефективне, ризикове, здатне об’єднати наявні 

ресурси (природні, матеріальні, людські, фінансові) та фактори виробництва 

(капітал, праця, земля) в єдиний і цілеспрямований потік виробничої 

діяльності, що має стати підґрунтям економічної підсистеми СІСОР України. 

В цьому контексті Т. А. Угаріна [235, с. 4] виокремлює якісні перетворення форм 

розподілення та присвоєння елементів матеріального багатства суспільства між 

різними суб’єктами економічної діяльності, що трансформує структуру відносин 

власності через зміну соціальної персоніфікації (належності) функцій володіння, 

розпорядження в різних формах відчуження та довірчого управління майном. 

Перехід належності функцій власності від одних соціальних суб’єктів до інших 

змінює структуру майнових відносин між ними, формуючи приватні форми 
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присвоєння. З цих позицій реструктуризація відносин власності промисловості 

країни виступає інструментом усуспільнення капіталу в межах різноманітних 

організаційно-правових форм підприємств. 

У рамках комплексного підходу щодо оцінки економічної підсистеми системи 

управління ІФССОРЕ результуючим стане її інтегральний індекс, до складу якого 

входять вищеназвані індикатори. 

2) Екологічна підсистема, що забезпечує СІСОРЕ України передбачає 

забезпечення права на здорове та плодотворне життя в гармонії з природою. З 

метою охорони і відтворення природних умов, сприятливих для життєдіяльності 

нинішнього та майбутніх поколінь у роботі [35, c. 12] чітко висвітлено засади 

щодо реалізації коеволюційної стратегії, орієнтованої на збереження оточуючого 

середовища, недопущення руйнування природи екологізацію господарської 

діяльності.  

У контексті розвитку інноваційних екосистем представлено звіт «Глобальний 

інноваційний індекс-2013» (GII) [236], який розкриває динаміку інновацій на 

місцевому рівні, і залишає недооціненою її в глобальному масштабі. У ньому 

наголошено на появі оригінальних інноваційних екосистем і відзначається 

необхідність відходу від загальноприйнятої тенденції, яка полягає в прагненні 

відтворити раніше реалізовані успішні ініціативи. Повна реалізація потенціалу 

інноваційних екосистем в межах  національної економіки виявляється більш 

результативним підходом, ніж спроби перейняти «успішні інноваційні моделі 

інших», що є безцінним досвідом під час формування нової моделі економічного 

розвитку. 

У рамках комплексного підходу щодо оцінки екологічної підсистеми системи 

управління ІФССОРЕ стає інтегральний індекс екологічної підсистеми, що 

відображає проблеми споживання та використання ресурсів. 

3) Досліджуючи один із основних компонентів системи управління ІФССОРЕ – 

соціальну підсистему, є сенс звернути увагу на наробки О. Шкорупій [237], яка 

позиціонує інтелектуальний капітал як основну рушійну силу нової економіки, що 
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передбачає визнання основним суб’єктом і двигуном соціально-економічного 

розвитку людину з її кваліфікаційними, креативними і працездатними 

можливостями, соціальною активністю та мобільністю, достатньою для 

забезпечення досягнення поставлених стратегічних цілей. Це обумовлює 

необхідність всебічного розвитку та ефективного використання людського та 

інтелектуального  капіталу, підвищення рівня та якості життя, найбільш повного 

задоволення ЖВІ особистості, її духовно-інтелектуального і громадянського 

піднесення в контексті підтримання національної ідеї як плану об’єднання та 

якісного поліпшення суспільства. 

На важливість і, в той же час, недостатню увагу, навіть, ігнорування соціальної 

складової в нинішній моделі економічного розвитку країни вказують О. Амоша, 

О. Новікова, В. Антонюк [31, с. 26], що зумовлено недооцінкою використання 

соціальних ресурсів у досягненні цілей сталого розвитку («сталого соціального 

розвитку»). Переваги соціальної складової сталого розвитку мають коріння у 

реалізації ноосферної концепції, яка характеризується гармонійністю 

економічного, соціального та екологічного розвитку, що від покоління до 

покоління підтримує якість і безпеку життя, піклується про стан довкілля і сприяє 

соціальному прогресу, який спрямований на задоволення ЖВІ кожної людини. 

При цьому зауважено, що людина стає  одночасно і об’єктом, і суб’єктом 

розвитку, а взаємозв’язок «соціальної та екологічної складових спричиняє 

необхідність збереження рівних прав нинішніх і майбутніх поколінь на 

використання природних ресурсів» [31, с. 27]. 

Авторитетні фахівці [49] вважають, що «освіта та наука тут може виступати 

виключно як інструмент інноваційного розвитку», ефективність використання 

якого залежить від бажання віддати перевагу майбутнім вигодам перед миттєвими 

з боку органів законодавчої та виконавчої влади, що по особливому позиціонує 

роль економічної еліти у складі національного істеблішменту під час розбудови 

нової економіки. 
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Вищевикладене, а також синтез системного та комплексного підходів дозволяють 

виокремити декілька субсистем соціальної підсистеми системи управління 

ІФССОРЕ: соціокультурну, політичну, управлінську. Так, взявши до уваги 

сучасні тенденції розвитку економіки в контексті глобального цивілізаційного 

простору [238], автор виокремлює соціокультурну субсистему, яка передбачає 

створення широких можливостей і умов для активного включення соціумів у 

засвоєння та створення духовних цінностей, формування інтелектуально розви-

неної, духовно багатої, інформаційно та психологічно захищеної і соціально 

активної особистості. При цьому науковці Інституту економіки промисловості 

НАН України [31, с. 30] довели, що нині у людства з’явилася «принципова 

можливість керувати процесами формування ноосфери через дотримання 

законів етики, що значно підвищує значущість світоглядних, духовних 

характеристик свідомості людини та суспільства». 

Дослідження праць В. Артишевського [239] дозволило виділити політичну 

субсистему, яка передбачає державну незалежність і суверенітет країни як вищої 

національної цінності, втілюючи яку в життя, народ здобуває право формувати 

суть, структуру і функції своєї політичної системи, а також обирати  на свій 

розсуд стратегію політичного розвитку, активно взаємодіяти з народами та 

країнами інших цивілізацій і культур, вносити свій вклад у вирішення світових 

проблем. Крім того голограмне бачення розвитку економічних відносин у системі 

потребує уваги до її всеохоплюючої управлінської субсистеми, що передбачає 

якісне удосконалення багатогранної діяльності існуючого в країні керівництва, 

яке забезпечує ефективний систематичний і цілеспрямований управлінський 

вплив на все суспільство і його окремі сфери – економічну, соціальну, політичну, 

духовну та їх різні ланки (організації, підприємства і т. п.) із тим, щоб забезпечити 

їх цілісність, нормальне ефективне функціонування, досягнення поставленої 

мети – підвищення рівня та якості життя кожної окремої людини та суспільства в 

цілому.  
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О. Амоша, О. Новікова, В. Антонюк [31] соціальну оцінку  концепції сталого 

розвитку розглядали через «спадкоємність поколінь у реалізації життєвих 

потреб», а основним критерієм сталості обирати міру соціального добробуту, що 

доцільно розглядати як інтегральний маркер якісного стану соціальної підсистеми 

системи управління ІФССОРЕ. 

Проте комплексним кількісним вимірюванням соціальної підсистеми стане її 

інтегральний індекс, який включає важливі соціальні характеристики, які 

відображають рівень задоволення ЖВІ населення. 

Суб’єктами в системі управління ІФССОРЕ виступають державні, регіональні та 

місцеві органи влади, які впливають на об’єкти управління через антикризовий 

механізм життєдіяльності економіки, котрий має діяти відповідно до 

прийнятої стратегії та політики. З метою вчасного упередження кризових 

ситуацій під час задоволенні ЖВІ населення сформована на основі поєднання 

комплексного та ситуаційного підходів критеріальна диференціація кризових си-

туацій на макро- та мікрорівнях, що дозволяє розширити можливості 

антикризового управління, створюючи підґрунтя для подальших наукових 

досліджень, сприяє успішній реалізації авторської Концепції, а також приско-

ренню процесів реформування економіки (табл. 2.2). 

 

Таблиця 2.2 – Характеристика кризових ситуацій у економіці з позиції 

………………….часу, простору та швидкості в тенденціях макро- та мікро 

………………….розвитку 

№ Критерій Характеристика та особливості розвитку ситуацій 

Макрорівень Мікрорівень 

1 2 3 4 

ЩО (КРИЗА) 

1 Роль кризи в  

соціально-

економічному 

розвитку країни та 

підприємства 

Криза завжди є «переломним 

пунктом» на гілці розвитку, тобто 

економічна система створює 

передумови для нового 

господарського піднесення 

Подальше зростання не завжди 

має місце, тобто не здійснення або 

невчасне здійснення заходів щодо 

локалізації криз обумовлює 

перехід до системної (загальної) 

кризи і завершується юридичним 

банкрутством або ліквідацією 

ДЕ (ПРОСТІР) 
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Продовження табл. 2.2 

1 2 3 4 

2 Місце кризи по 

від-ношенню до 

стадії життєвого 

циклу 

Кризу не можна вважати 

стадією життєвого циклу, а 

стадія «старіння» не є її 

аналогом 

Кризові явища виникають на всіх стадіях 

життєвого циклу підприємства, і кожна 

наступна фаза життєвого циклу стає 

можливою лише в результаті подолання 

посталих кризових явищ 

КОЛИ (ЧАС) 

3 

 

Періодичні-сть 

виникнення 

кризових явищ  

Періодичність виникнення 

кризових явищ пов’язана з 

різновидами циклів, які 

виокремили вчені в результаті 

дослідження кризових ситуацій, 

що виникали з певною зако-

номірністю, а саме: 1) цикли 

Кондратьєва (довгі хвилі) – 40–

60 років; 2) цикли Кузнеця 

тривалістю 20 років; 3) цикли 

Жугляра періодичністю 7–

11 років; 4) цикли Китчина; 

5) приватні господарські цикли, 

які охоплюють період від 1 до 

12 років й існують у зв’язку з 

коливаннями інвестиційної 

активності 

Періодичність виникнення кризових 

явищ обумовлена впливом факторів: 

а) розмір підприємства і рівень його 

ресурсного потенціалу; б) вік підпри-

ємства і досвід подолання кризових 

явищ; в) тривалість циклу обороту 

активів підприємства, перш за все 

операційного циклу; г) стан зовнішнього 

середовища, його сприяння розвитку 

підприємницької ділової активності; 

д) наявність  ефективного власника, заці-

кавленого у подоланні кризових явищ; 

е) наявність управлінських кадрів 

відповідного рівня кваліфікації, здатних 

забезпечити вихід підприємства з 

кризового стану 

  

ШВИДКІСТЬ ОТРИМАННЯ ІНФОРМАЦІЇ  

(як інтегруючий параметр часу та простору) 

4 Швидкість розпов-

сюдження кризових 

явищ  

Є індивідуальною характеристикою кожного окремого підприємства та 

країни. Вона залежить від характеру і взаємодії внутрішніх і зовнішніх 

факторів, від можливостей системи відновити механізми саморегуляції 

ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК КРИЗ МАКРО- І МІКРОРІВНЯ 

5 Взаємозв’язок стадій 

макроекономічного 

розвитку та 

життєвого циклу 

підприємства 

Стадія циклу макроеко-

номічного розвитку не 

завжди обумовлює причину 

кризи на мікрорівні 

Виникнення кризових явищ на рівні 

підприємства часто не залежить від стадії 

циклу макроекономічного розвитку 

Джерело: узагальнено, обґрунтовано, систематизовано та побудовано у табличному вигляді 

автором і оприлюднено у наукових працях [68, 69, 240]. 

 

Отже, вимоги часу – упередження впливу глобальної кризи, простору – гео-

політичні аспекти та швидкості – вчасності реагування на зміни зумовлюють 

необхідність розмежування видів нововведень (стратегічних і реактивних) і 

областей їх застосування, що й відображено на рисунку додатка З і оприлюднено 

у працях автора дисертації [241, с. 150; 242]. 
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Відповідно із цим розвиток процесів управління та виробництва промислового 

підприємства включає чотири етапи: 1-й етап – просте управління; 2-й етап – 

управління в умовах зростаючого виробництва; 3- етап – управління, адаптоване 

до складного виробництва, 4-й етап – криза управління. Згідно із законом ана-

логій стратегічні нововведення (1-3 етапи) виступають інструментом системи 

антикризового управління промисловості та мають знайти відображення в 

стратегії СІСОРЕ України, що орієнтована не лише задоволення ЖВІ населення, 

а й їх захист від внутрішніх і зовнішніх загроз. 

А. Баланда [34, c. 38] соціальні виклики та загрози пов’язує з ймовірністю 

виникнення соціального конфлікту чи кризових явищ, і пов’язує їх із  рівнем 

соціальної напруги в країні, що проявляється у різкому зростанні незадоволеності, 

підвищенні конфліктності в суспільстві, недовіри до властей, а також в 

економічній і психологічній депресії, що спричиняє погіршення демографічної 

ситуації у країні. 

Серед найбільш актуальних нині соціальних детермінант управління ІФССОРЕ, 

що продукують загрози, виділено такі: 1) «тіньова» економіка, 2) зростання рівня 

бідності та майнового розшарування громадян, 3) відтік «мозків за кордон» і 

негативні тенденції розвитку ринку праці, 4) корупція, 5) демографічна криза. 

Накопичення потенційних і реальних викликів і загроз, неефективність 

функціонування антикризового механізму державного регулювання ситуацій, 

різниця у доступі до розподілу суспільних благ, відносин власності та системи 

влади поглиблює протиріччя в інтересах людей, нав’язуючи цінності правлячої 

еліти громадянам, де наявна система суспільного виробництва та соціальних 

відносин формує базу для задоволення ЖВІ одних прошарків населення за 

рахунок пригнічення інших, що рано чи пізно знайде своє розв’язання у вигляді 

соціальних потрясінь – озброєного конфлікту або революційної ситуації. 

Розглянемо основні чинники, зміна яких може визначати ймовірність виникнення 

внутрішніх загроз ЖВІ населення (табл. 2.3). У правому стовпчику вказано знак 

впливу кожного з названих чинників на ймовірність виникнення внутрішніх 
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загроз ЖВІ населення країни рі: значення «+1» відповідає позитивному 

кореляційному зв’язку, а значення «– 1» – негативному.  

 

Таблиця 2.3 – Уніфіковані чинники, сукупність яких визначає ймовірність 

………………..виникнення внутрішніх загроз ЖВІ населення та СІСОРЕ країни 

 

Назва фактора Позна-

чення 

Напрям 

пливу на pi 

1 2 3 

1. Валовий внутрішній продукт, трлн. Грн.. ВВП –1 

2. Офіційний середній прожитковий мінімум, тис. 

грн../ місяць 

Pmin +1 

3.Чисельність населення країни, грн.. осіб N +1 

4. Величина відрахувань у міжнародні валютні резерви, $ 

грн.. / рік 

v +1 

5. Накопичена (примножена) величина міжнародних 

валютних резервів, $ грн. 

V –1 

6. Поточний курс $, грн.. k +; – 

7. Накопичений розмір загальних боргів  країни, $ грн. D +1 

8. Щорічні відрахування на національну оборону, трлн 

грн. / рік 

def +1 

9. Децильний коефіцієнт – відношення величини доходів 

10 % найбільш забезпечених громадян до доходів 10 %  

m +1 

найменш забезпечених громадян   

10. Частка титульної національності в населенні країни q –1 

11. Частка громадян, які сповідують основну релігію r –1 

12.Частка громадян, які страждають від алкоголізму  a +1 

13. Частка наркозалежних громадян b +1 
Джерело: адаптовано автором дисертації на основі джерела [243, c. 9]. 

 

де P – ймовірність збереження країни в існуючому форматі протягом 

………….деякого часу (наприклад 5–10 років); 

…. pi – ймовірність виникнення внутрішніх загроз національній безпеці    

………….країни; 

……qi – ймовірність парирування внутрішніх загроз силовими методами 

………....(правоохоронною системою); 

……pe   –  ймовірність формування зовнішніх загроз; 
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……qе –  ймовірність реалізації сформованих зовнішніх загроз силовими 

…………..інструментами інших країн [243, c. 8]. 

 

З метою оцінки політичної субсистеми (соціальної підсистеми системи 

управління ІФССОРЕ)  слід розглядати державну незалежність і суверенітет 

країни як вищі національні цінності [243, c. 8], що ґрунтується на соціальних 

детермінантах – ЖВІ населення 

 

  1 1i i e еР – p q – p q ,                                         (2.2) 

 

Безумовно, що «володіння технологіями світового рівня не лише підвищує якість 

життя громадян у країні шляхом зростання ВВП, але й є захистом від зовнішніх 

загроз» [243, c. 14]. При чому ранжування впливу внутрішніх і зовнішніх загроз 

варто проводити за ступенем ваги на певну статтю витрат  у % від ВВП. 

Об’єктом системи управління ІФССОРЕ є процес задоволення ЖВІ населення, 

що забезпечується СІСОРЕ. При цьому сукупність ЖВІ людини, суспільства та 

держави (система національних інтересів), це: 1) ЖВІ людини: інтелектуальний і 

духовний розвиток; фактичне забезпечення конституційних прав і свобод 

особистості; надійний захист особистої та майнової безпеки; забезпечення 

гідності людини, її життя та здоров’я; забезпечення гідного мінімуму 

матеріальних і екологічних умов існування, що гарантований державою при 

підтриманні тенденції до їх поліпшення; 2) ЖВІ суспільства: відродження сім’ї як 

первинної ланки громадянського суспільства та її державна підтримка; 

формування механізмів контролю суспільства над державою та структур 

громадянського суспільства; формування політичної та правової культури 

населення, що дотримується принципів громадянського суспільства; досягнення 

та підтримка загальнонаціональної згоди в контексті розв’язання життєво 

важливих проблем розвитку країни; вихід із кризової екологічної та 

демографічної ситуації; підвищення соціальної, економічної творчої та 
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інтелектуальної активності населення; сприяння забезпеченню інтересів і прав 

населення в інших країнах, що визнані міжнародним правом; усунення 

економічної кризи і забезпечення стійкого економічного розвитку СОРЕ; духовне 

відродження країни на основі збагачення її національних цінностей, подальший 

інтелектуальний і культурний розвиток суспільства в контексті цивілізаційних 

процесів глобалізації; 3) ЖВІ держави: забезпечення регульованості суспільних 

процесів, захист територіальної цілісності та суверенітету країни; захист 

конституційного ладу та правопорядку, зокрема шляхом боротьби з корупцією та 

організованою злочинністю; прискорення створення стійкого підґрунтя для 

правової, демократичної держави, що забезпечує безумовне виконання законів; 

забезпечення економічної та соціально-політичної стабільності країни; 

налагодження та розвиток на основі партнерства і співробітництва результативної 

системи міжнародних зв’язків; підтримка ефективної внутрішньої та зовнішньої 

політики, підтримка спроможності до стримування, упередження та відбиття 

будь-якої зовнішньої агресії. Тобто, задоволення ЖВІ людини, суспільства та 

держави забезпечує їх існування, можливості прогресивного розвитку та 

національної безпеки (оприлюднено у праці дисертанта [244]). 

Далі розмежуємо її базові поняття системи управління ІФССОРЕ – «показник», 

«індикатор», «індекс», «критерій». Так, показник – це реєстратор змін значень 

контрольованих величин;  індикатор – покажчик на появу або виявлення будь-

якого об’єкту, ознаки або тенденції; індекс – це число, букви або інші символи, 

що вказують місце елемента в сукупності; критерій – ознака, на основі якого 

відбувається оцінка, визначення, класифікація будь-чого (систематизовано 

автором дисертації у таблиці додатка Е). Так, першочерговим завданням стає 

уточнення суті базових критеріїв системи управління ІФССОРЕ України: 

1) стійкості; 2) оптимальності; 3) ефективності.  

Р. Гатауллін і С. Гатаулліна [245], досліджуючи методологічні аспектів сталого 

економічного розвитку, звертали увагу на категорію «стійкість», яка в 

економічній теорії розглядається як одна зі складових концепції економічної 
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рівноваги і згідно з якою досягнення та утримання рівноважного стану в економіці 

відноситься до числа найважливіших завдань. Так, економічні суб’єкти прагнуть 

привести економічну систему до оптимального стану – рівноваги, що в даному 

контексті асоціюється зі стійкістю. Стійкість найбільш повно визначена в межах 

теорії динамічних систем. Під категорією стійкість системи розуміють її 

здатність зберігати свою якість в умовах внутрішніх трансформацій, а також змін, 

які відбуваються у зовнішньому середовищі. При цьому мета визначає якість 

системи, а підтримка стійкості визначає внутрішню мету систем. Тобто, поняття 

сталий (збалансований) корелюється з терміном розвиток, а поняття стійкий 

відноситься до стану системи. 

Під час управління економічними системами є сенс у застосуванні критерію 

ентропії (K ентропії  > 61,8% населення, ЖВІ яких не задовольняються 

{відповідно 38,2% – задовольняються}, тобто поріг ентропії, виходячи із 

результатів дослідження праць П. Нікітенко [7, 36, 73]) як мінімальне порогове 

значення), і враховувати під час моделювання соціально-економічних процесів, 

особливо в умовах політичних, фінансових, економічних криз. Це створює 

підстави для визначення критерію стійкості (K стійкості > 61,8% населення, ЖВІ 

яких задовольняються) як одного із основних критеріїв процесу управління 

ІФССОРЕ, що дозволяє визначити  зону соціальної стабільності (стійкість 

держави) (праця дисертанта [36, с. 280; 38]). При цьому вводимо поняття «запас 

стабільності» (ЗС) системи  – наявність резервів, мінімальна кількість ризиків і 

можливості виживання економічної системи в зоні стабільності протягом 

довгострокового періоду. Тут 61,8% населення, ЖВІ яких задоволено або 0,618 – 

це критичний індикатор, поріг, межа між зоною стабільності та нестабільності 

динамічної системи, точка виникнення конфлікту. За допомогою неї можливо 

визначати зону соціально-економічного розвитку країни (рис. 2.10). Отже, 

критерієм стійкості системи управління ІФССОРЕ доцільно обрати оптимальну 

структуру стратифікації населення в країні, де частка середнього класу складає не 

менше 61,8 %. Поряд із цим оцінка стану та прогнозування ІФССОРЕ України 

потребує доповнення – критерію оптимальності управління, під яким згідно з 



 154 

 

Енциклопедичним словником розуміють «кількісний або порядковий показник, 

що виражає граничну міру економічного ефекту прийнятого рішення з метою 

можливості порівняння альтернативних рішень і вибору найкращого» [246]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.10 – Обґрунтування порогових значень запасу стабільності 

……………………..економічної.та соціальної систем як динамічних 

Джерело: розроблено автором дисертації на основі [73] і оприлюднено у його працях [36, 38]. 

 

Так,  критерієм оптимальності системи управління СІСОРЕ є досягнення 

заданого (прогнозного) значення МІЛР за мінімальний проміжок часу. Проте 

варто враховувати, що може бути декілька критеріїв оптимальності. Так, К опт : 

{tр  min, V (швидкість досягнення результату) max, I (інвестиції)   min, відхилення 

МІЛР  від заданого (Aм)  min}. Тобто, згідно теорії оптимального управління [85] 

це пов’язано із швидкістю виконання завдання з прийнятними інвестиціями (I) за 
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Шкала задоволення ЖВІ населення, % 
 

Запас стабільності (3С) max = 38,2 % 
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100% 0% 

ТОЧКА ВИНИКНЕННЯ 

КОНФЛІКТУ 

61,8% ЖВІ задов. населення  

 

А - 61,8%  В 38,2% 0% 
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мінімально короткий термін (tр) при найменших відхиленнях у завданнях (Aм), 

результатом чого є стійке економічне зростання, вчасне задоволення ЖВІ 

більшості населення, соціальна стабільність. 

Оскільки національне господарство має в своєму розпорядженні обмежені 

ресурси, які спрямовані на задоволення потреб, тому необхідно обирати найбільш 

результативний збалансований варіант. Для цього і потрібен критерій 

ефективності управління. В даному випадку – це комплексне відображення 

рівня та якості життя переважної більшості населення, що може бути виражене у 

вигляді ІЛР, скорегованого на відповідні коефіцієнти, тобто модифікованого ІЛР 

(Y) при мінімально достатніх інвестиціях.  

Отже, розроблено структурно-логічну схему взаємозв’язків елементів системи 

управління ІФССОРЕ, яка ґрунтується на органічно поєднаних системному, 

комплексному та міждисциплінарному підходах, являє собою сукупність 

гармонійних відносин у пентаграмі «людина – суспільство – держава – 

економіка – оточуюче середовище» та є основою реалізації концепції розвитку 

інноваційної діяльності в контексті стійкого задоволення ЖВІ більшості 

населення. При цьому основними компонентами системи управління ІФССОРЕ є 

соціальна, економічна, екологічна підсистеми, інноваційний, стабільний, збалан-

сований і взаємопідтримуючий розвиток яких орієнтовано на забезпечення 

високої якості та рівня життя населення, формування гармонійної, фізично і 

психічно здорової, соціально зрілої особистості, що веде активний патріотичний 

спосіб життя в межах національної ідеології. 

Суб’єкти (державні, регіональні та місцеві органи влади) системи управління 

ІФССОРЕ впливають на її об’єкти (ЖВІ населення та СІСОРЕ) через 

антикризовий механізм життєдіяльності економіки, що діє відповідно до 

прийнятої політики та стратегії СІСОРЕ, яка спрямована не лише на підвищення 

рівня задоволення ЖВІ населення, а й їх захист від внутрішніх і зовнішніх загроз 

шляхом володіння технологіями світового рівня. 



 156 

 

Обґрунтовано базові критерії моделі системи управління ІФССОРЕ України: 

стійкості, оптимальності, ефективності. Автором запропоновано критерій 

динамічної стійкості як економічної, так і соціальної систем – критичне число 

задоволених (61,8% населення, ЖВІ яких задовольняються), що доцільно 

враховувати при моделюванні соціально-економічних процесів, особливо в 

умовах нестабільності, змін, світової фінансово-економічної кризи. 

 

 

2.3. Розробка методики розв’язання проблем управління інноваційними 

факторами сталого соціально орієнтованого розвитку національного 

господарства 

 

Національне господарство будь-якої країни повинно бути орієнтовано на 

підвищення рівня задоволення ЖВІ населення, що залежить, в першу чергу, від 

рівня соціально-економічного розвитку країни. Найбільш простим і 

розповсюдженим показником, який дозволяє це оцінити є ВВП на душу 

населення, що відображає ефективність управління національним господарством 

в цілому, але показує лише його кількісний результат. 

Поряд із цим Світовий банк нині використовує більше 100 індикаторів, які 

всебічно характеризують рівень життя населення та задоволення його ЖВІ, 

формують подальший розвиток соціальної політики держави та заходів щодо її 

реалізації.  

З метою відображення можливостей людини щодо реалізації трьох ключових 

завдань (прожити довге та здорове життя, отримати та розширити знання, мати 

гідний рівень життя) із 1990 р., в рамках річних звітів про розвиток людини 

(Програма розвитку ООН (UNDP)) застосовують інтегральний показник, який 

отримав назву «Індекс Людського Розвитку» (ІЛР). Він включає три складові: 

довголіття (років), рівень освіти (0 і 100%), рівень життя (ПКС в дол. США на 

душу населення), які мають різні розмірності абсолютних значень. Для 
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розрахунку ІЛР використовують різні методи формування щодо кожної його 

складової. Причому, для країн, що розвиваються і промислово розвинених країн 

методи нормування навіть одного індексу також різняться (оприлюднено у праці 

дисертанта [247]). Величина ІЛР коливається від 0 до 1, де 0 – min, а 1 –  max. 

Класифікація ІЛР базується на фіксованих відрізних точках цього індексу, що 

відповідає критеріям розподілу компонентних індикаторів: для низького рівня 

людського розвитку – ІЛР менше 0,550, для середнього рівня людського 

розвитку – 0,550-0,699, для високого рівня людського розвитку – 0,700-0,799 і для 

дуже високого рівня людського розвитку – від 0,800 і вище. 

Виходить за рамки середніх досягнень країни в області здоров’я, освіти та 

доходів, і показує як ці досягнення розподіляються між мешканцями країни 

«Індекс людського розвитку, скоректований з урахуванням нерівності» (ІЛРН або 

IHDI), який містить два взаємозв’язаних показника: ІЛРН і «зниження ІЛРН» 

[248], а також є чутливим до розподілу середнього рівня ІЛР. Так, дві країни з 

різним розподілом досягнень можуть мати однакове середнє значення ІЛР. За 

ідеальної рівності ІЛРН дорівнює ІЛР, але падає нижче ІЛР, коли зростає 

нерівність. Різниця між ІЛРН та ІЛР – це вартість розвитку нерівності, тобто 

втрата людського розвитку через нерівність. ІЛРН  дозволяє прямо пов’язати 

нерівність у вимірах, формувати політику щодо зменшення нерівності, сприяти 

кращому розумінню нерівності серед населення та їх внеску в загальну вартість 

людського розвитку. Причому для розрахунку ІЛРН застосовується 

мультиплікативна модель і метод корекції індексів. 

З метою максимальної адаптації глобальних ідей вимірювання людського 

розвитку до конкретних умов України вченими розроблено методику побудови 

Регіональних Індексів Людського Розвитку (РІЛР), що дозволяє визначити 

рейтинг кожного регіону як за загальним рівнем людського розвитку, так і за 

окремими його складовими [249, c. 20]. При цьому базовими методами 

розрахунку РІЛР є метод нормування та згортки індексів [250, с. 45; 251, с. 9]. 

Таким чином, на підставі розглянутого переліку індикаторів, що дозволяють 
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оцінити  рівень і якість життя населення вибудовується змістовний ланцюг 

«ВВП – РІЛР – ІЛР – ІЛРН», який вимагає логічного завершення. Крім того, 

відсутність комплексного підходу до проблеми управління ІФССОРЕ та синтез 

вищевикладеного створили підставу для порушення питання щодо модифікації 

ІЛР (МІЛР) в умовах нестабільності (рівень задоволення ЖВІ населення < 61,8%) 

додатковими індикаторами на засадах методики нормування та згортки індексів, 

що окреслило межі другого рівня (контуру) аналізу процесу управління ІФССОРЕ.  

В умовах, коли рівень задоволення ЖВІ населення > 61,8% достатньо цільовою 

функцією обрати ВВП, створює перший рівень (контур) аналізу управління 

ІФССОРЕ. В такий спосіб визначено основні цільові параметри процесу 

управління ІФССОРЕ: «ВВП – ІЛР – МІЛР». 

Розв’язання методологічних проблем процесу управління ІФССОРЕ України 

передбачає оцінки стану та прогнозування СІСОР національного господарства, 

що знайшло відображення у послідовності таких етапів: 1) планування 

(формування вхідних параметрів  складових СІСОРЕ); 2) організації та аналізу 

(розробка системи оцінки підсистем системи управління ІФССОРЕ); 3) вибору 

альтернатив за критерієм достовірності по першому (ВВП як цільова функція) та 

другому контуру (ІЛР (МІЛР) як цільова функція); 4) контролю (визначення 

вихідних параметрів системи управління ІФССОРЕ та їх відповідності критеріям 

оптимальності, ефективності, стійкості) (рис. 2.11). Опрацювання переліку 

літературних джерел [22; 33, с. 7; 34; 35, c. 13; 36; 37; 73; 175; 176; 243; 250–258], 

дозволило розробити систему соціально-економічних індикаторів, які  

створюють відповідні умови для задоволення ЖВІ населення, що й стало підґрун-

тям формування структурної економетричної моделі оцінки стану (комплексного 

моніторингу) та прогнозування СІСОР національного господарства, яка 

ґрунтується на системному, комплексному та міждисциплінарному підходах, 

відповідає критеріям стійкості, оптимальності та ефективності управління 

економічними системами, та дозволяє більш точно оцінювати рівень задоволення 

ЖВІ більшості населення, а також робити прогнози на основі МІЛР.  
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Рисунок 2.11 – Структурна економетрична модель оцінки стану та 
……………………..прогнозування.СІСОР національного господарства як 
…………..…………візуалізація методики.розв’язання проблем процесів 
……………………..управління ІФССОРЕ 
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Внутрішні та зовнішні 

загрози  

f1, f2 

4 етап - ВИХІДНІ 

ПАРАМЕТРИ щодо 

прогнозування(Y) : 

 МІЛР, обсяг інвестицій, 

запас стабільності  
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Умовні позначення: 

X1, X2, X3 – це групи параметрів, що визначають: завдання стійкого інноваційного розвитку 

економіки (X1), завдання сталого екологічного розвитку економіки (X2) і завдання, що 

визначають соціально орієнтований розвиток економіки (X3); i – номер показника, що 

характеризує параметри завдання, 1 2i , ,...,n ; j – номер підсистеми управління реалізацією 

завдання, 1 2j , ,..., m.  Значення n і m залежать від аналізованої групи параметрів; f1, f2 – 

внутрішні і зовнішні загрози. Тоді 
11 2 2 3 3ij ij ij

i , j i , j i , j
X U X ; X U X ; X U X .      

Джерело: обґрунтовано, систематизовано, розроблено та репрезентовано автором дисертації 

науковій спільноті у його працях [11, c. 126; 41].  

 

До складу МІЛР входять індикатори соціальної, економічної, екологічної 

підсистем системи управління ІФССОРЕ. 

Отже, якщо групи параметрів X1, X2, X3 являють собою об’єднання показників, 

що характеризують параметри завдань для кожної з підсистем управління 

реалізацією цих завдань, тоді МІЛР (Y) визначають  

 

 1 2 3Y f X  U  X  U  X .                                        (2.3) 

 

Методику розв’язання проблем управління ІФССОРЕ України представлено у 

вигляді  структурної економетричної моделі оцінки стану та прогнозування 

СІСОР національного господарства, основні етапи якої деталізовано таким чином: 

І) Обґрунтування вхідних параметрів по кожній підсистемі управління 

ІФССОРЕ (завдань, прогнозів, внутрішніх і зовнішніх загроз): 

а) економічна підсистема (X1ij…Xn) передбачає постановку завдання 

інноваційного розвитку (Х1) – відповідність новому технологічному укладу і  

т.п.. Ресурси: основні засоби, % ВВП на НДДКР. 

Обґрунтування змісту вихідної інформаційної бази даних (показників) для 

діагностики та моніторингу вимірів результативності економічної підсистеми 

системи управління ІФССОРЕ згідно з видами економіки (інформаційна, 

економіка знань, інноваційна): 1) рівень використання Інтернету, % населення; 

2) рівень безробіття, %; 3) продуктивність праці, млн. дол. США на тис. зайнятих 
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осіб; 4) ступінь зносу основних засобів, %; 5) % ВВП на НДДКР; 6) інфляція, %; 

7) показник покриття імпорту, %; 8) врахування державного зовнішнього боргу 

(% до ВВП); 9) рівень тіньової економіки у % від обсягу офіційного ВВП. 

б) екологічна підсистема (X2ij…X2nm) передбачає постановку завдання 

сталого розвитку (Х2) – екологічно чисте виробництво і т.п.. Ресурси: наявність 

паливно-енергетичних та інших ресурсів у країні. 

Обґрунтування змісту вихідних індикаторів (інформаційної бази даних) для 

діагностики та моніторингу вимірів результативності екологічної підсистеми 

системи управління ІФССОРЕ здійснено в контексті аналізу раціональності 

ведення господарства та енергоефективності процесів виробництва: 

1) енергомісткість ВВП по ППС 2011р. (т н.е./$1000); 2) показники стану 

оточуючого середовища із урахуванням глобального потепління клімату (СО2, 

кг/особу); 3) утворення відходів на 1 особу, тис. т. 4) спожито свіжої води на одну 

особу
2
, млн.м

3  

в) соціальна підсистема (X3ij…X3nm) передбачає постановку завдання 

соціально орієнтованого розвитку (Х3) – оптимальна структура стратифікації 

населення і т.п..  При цьому ресурсами є інтелектуальний і соціальний капітал, 

людський потенціал, наявність національної ідеї. 

Обґрунтування змісту вихідних індикаторів (інформаційної бази даних) для 

діагностики та моніторингу вимірів результативності соціальної підсистеми 

системи управління ІФССОРЕ: 1. Тривалість життя (при народженні), років; 

2. Середня тривалість навчання, роки; 3. Валовий національний дохід на душу 

населення, дол.. США по ПКС, поточні ціни; 4. Коефіцієнт фертильності 

(сумарний коефіцієнт народжуваності), ‰ – промілі; 5. Кількість самогубств, на 

100 тис. осіб (смертність від навмисних самоушкоджень); 6. Чисельність 

населення країни, тис. осіб; 7. Рівень задоволення населення, балів; 8. Наявність 

(1) або відсутність (0) національної ідеї, що об’єднує всі прошарки населення; 

9. Житлові умови у середньому на одного жителя, м 2 ; 10. Показники соціального 

забезпечення (відношення середнього розміру призначеної місячної пенсії 
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пенсіонерам, які перебувають на обліку в органах Пенсійного фонду (грн.) до 

прожиткового мінімуму на кінець року (грн.)); 11. Показник нерівності у 

розподілі наявних ресурсів (індекс Джині) (узагальнено та систематизовано 

автором дисертації на основі опрацювання джерел [32, 33, 73, 252–254] і 

представлено у його наукових працях [41, 222, 259, 260]). 

ІІ) Візуалізація системи оцінки підсистем управління ІФССОРЕ:  

1) Розв’язання методологічних проблем соціальної підсистеми управління  

ІФССОРЕ (X3ij…X3nm)  передбачає дослідження особливості розшарування 

населення України, як результату різного рівня задоволення ЖВІ населення, що 

пов’язано із дефініцією «нерівності» та поняттям «соціальної стратифікації», яку 

використовують для його опису. Так, у сучасній науковій традиції  існують два 

основних підходи до дослідження соціальної стратифікації: 

класовий (європейський) – ґрунтується на об’єктивних показниках належності до 

соціального класу або прошарку та статусний (американський) – базується на 

суб’єктивних оцінках престижу індивіда, соціальних груп, професій, а також дві 

ознаки належності страті: суб’єктивну (ідентифікація себе з визначеним 

прошарком) й об’єктивну (наявність певних показників (критеріїв), характерних 

для цього прошарку), що лягло в основу оптимізації структури соціальної 

стратифікації населення України як чинника СОРЕ. Нині для пострадянських 

країн характерні скоріше європейські, ніж американські моделі соціальної 

стратифікації, орієнтовані на вимір «об’єктивних» показників – рівень доходу, 

розмір власності, обсяг влади та інші. Причому економічний критерій є основним 

показником соціальної стратифікації (узагальнено на основі джерел 44; 52; 84; 

116, c. 11–13; 117, с. 293; 118-122; 261, с. 776; 262, с. 957–958; 263-267]).  

На підставі аналізу джерел [123; 268, c. 19–20; 269; 270, c. 4; 271] можна 

стверджувати, що держава є соціально стійкою, якщо суспільством керують 

власники – середній клас, феномен якого полягає у тому, що він одночасно є 

основою економічного зростання, індикатором ефективності реформ, критерієм 

динамічної стійкості економічної системи, а для його оцінки використовують 

http://ua-referat.com/Поняття
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матеріальні, освітньо-кваліфікаційні, психологічні критерії. Поряд із існуючими 

трьома групами населення, що історично склалися у кожному цивілізованому 

суспільстві: бідні, середній клас і дуже багаті (олігархи), ідентифіковано владну 

еліту (національний істеблішмент), як таку, що визначає майбутню долю країни у 

напрямі розвитку національної ідеї (оприлюднено у працях дисертанта [124-126, 

272].  

Отже, оцінка соціальної підсистеми системи управління ІФССОРЕ   (X3ij…X3nm) 

передбачає дослідження стратифікації населення країни та виконання таких 

вимірювань: 1) оцінка респондентами України власного соціально-економічного 

статусу в суспільстві за 2002–2017 рр.; 2) динаміка загального розподілу 

домогосподарств за самооцінкою рівня достатності їх доходів для задоволення 

ЖВІ в Україні за 2004–2017 рр., %; 3) оцінки та результатів рівня задоволення 

ЖВІ населення України 2007-2015 рр. із застосуванням різних методів 

(індикатори ООН щодо сприйняття добробуту); 4) динаміка індексу задоволення 

ЖВІ населення України 2007-2015 рр.; 5) аналіз прогнозної динаміки середнього 

класу за регіонами світу до 2030 р.; 6) результати розрахунку індексу соціальної 

підсистеми управління ІФССОРЕ України у 2007-2017 рр.; 7) проведення 

факторного аналізу соціальної підсистеми управління ІФССОРЕ України 2007-

2017 рр.; 8) результати узагальнення регресійного та факторного аналізу розвитку 

соціальної підсистеми управління ІФССОРЕ України 2007-2017 рр. 9) побудова 

економетричної моделі соціальної підсистеми управління ІФССОРЕ України 

2007-2017 рр. 

Методи оцінки соціальної підсистеми системи управління ІФССОРЕ: експертні, 

статистичні методи, метод аналізу трендів, системний аналіз, індексний метод, 

факторний і кореляційно-регресійний аналіз та інші. 

2)  Розв’язанню методологічних проблем екологічної підсистеми управління 

ІФССОРЕ України (X2ij… X2nm) сприятиме аналіз перспективних напрямів 

розвитку ПЕК України та політики енергоефективності, яка ставлячи за мету 

формування якісного стану національної економіки, виходить далеко за межі 
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економії ПЕР (політики енергозбереження) та передбачає не лише реалізацію 

потенціалу енергозбереження на всіх рівнях, а й виконання ряду завдань із 

економічної, екологічної, енергетичної політики, що дозволяє еволюціонувати в 

контексті парадигми сталого розвитку [273, с. 5; 274; 275; 276, c. 5; 277-279]. Так, 

методичним підґрунтям її реалізації в Україні є оцінювання потенціалу країни з 

врахуванням наявності первинних ПЕР у напрямі методичного забезпечення 

оцінки енергоефективності ВВП України на засадах застосування вартісного 

підходу, а також практичний розгляд енергоефективності як індикатора 

конкурентоспроможності продукції, запоруки енергетичної безпеки й якісного 

критерію інноваційного розвитку економіки (рис. 2.12).  

 

 

 

Рисунок 2.12 – Результати обґрунтування енергоефективності як показника 

…………………..СІСОРЕ 

Джерело: систематизовано та побудовано автором дисертації на основі опрацювання джерел 

[280-287; 288, с. 22; 289, 290], і оприлюднено у його наукових працях [291, 292].  

 

Отже, оцінка екологічної складової (підсистеми) системи управління ІФССОРЕ 

України (X2ij… X2nm) передбачає дослідження та виконання таких дії: 

1) розрахунок індикатора екологічної  підсистеми управління ІФССОРЕ України у 
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2007-2017 рр. із застосуванням адитивної моделі та максимальних і порогових 

значень, побудова на основі кореляційно-регресійного аналізу економетричної 

моделі, 2) порівняння динаміки енергоємності ВВП України з окремими країнами 

ЄС,  кг н. е. / $ ПКС 2015 року;  3) характеристика екологічної підсистеми 

управління ІФССОРЕ шляхом аналізу двох груп показників щодо раціональності 

ведення господарства та енергоефективності процесів виробництва; 4) аналіз 

перевищення інтенсивності використання енергії в Україні в порівнянні із 

світовими стандартами 1990-2017 рр., разів, 5) аналіз технологічної 

багатоукладності економіки України та структури споживання енергоресурсів, %. 

Методи оцінки екологічної складової системи управління ІФССОРЕ України: 

метод аналізу трендів, причинно-наслідковий і системний аналіз, індексний 

метод. 

3) Оцінка економічної складової (підсистеми) системи управління ІФССОРЕ 

України (X1ij…X1nm) передбачає дослідження, характеристику та вимірювання: 

3.1) основних тенденцій розвитку економічної складової системи управління 

інноваційними факторами сталого соціально орієнтованого вектору її 

розбудови, зокрема: а) будується динаміка показників економічної підсистеми 

управління ІФССОРЕ України 2007-2017 рр., б) проводиться оцінка відношення 

населення до приватизації в Україні протягом 1994-2016 рр.; в) здійснюється 

розрахунок суверенного індексу економічної підсистеми (ІЕП) управління 

ІФССОРЕ України 2007-2017 рр., д) формується економетрична модель на основі 

результатів кореляційно-регресійного аналізу показників економічної підсистеми 

управління ІФССОРЕ України 2007-2017 рр., е) виокремлення групової динаміка 

чинників економічної підсистеми управління ІФССОРЕ України 2007-2017 рр. на 

основі результатів факторного аналізу і їх взвємозв’язків. Отже, оцінка 

економічної підсистеми системи управління ІФССОРЕ «по вертикалі» передбачає 

аналіз індикаторів розвитку ноосферної, інформаційної, інноваційної та економіки 

знань. Так результатом функціонування інноваційної економіки є розрахунок і 

динаміка індексу інноваційного розвитку, економіки знань – характеристика 



 166 

 

результатів патентно-ліцензійної діяльності, інформаційної економіки – тренд 

відсотку населення, що користуються Інтернетом, а ноосферної економіки – 

динаміка ІЛР. Підсумком у розв’язанні методологічних проблем економічної 

підсистеми системи управління ІФССОРЕ є аналіз тенденції змін економічної 

субсистеми на основі розрахунку суверенного інтегрального індексу, що містить 

вхідні перераховані вище параметри. 

3.2) діагностику основних проблем інноваційного розвитку економіки та 

активізації його потенціалу в умовах нестабільності та змін: а) розрахунок та 

побудова динаміки індексу інноваційного розвитку України 2007-2017 рр. у 

адитивній формі, б) на основі результатів кореляційно-регресійного аналізу ІІР 

України 2007-2017 рр. формування його економетричної моделі; в) методом 

причинно-наслідкового аналізу виокремлюють першопричину та «вузькі місця». 

Розв’язанню методологічних проблем економічної підсистеми системи 

управління ІФССОРЕ сприятиме розгляд інноваційної діяльності як основного 

фактору економічного зростання. Зумовлена знаннями та інвестиціями, вона 

разом із ними формує трикутник конкурентоспроможності національного 

господарства (інновації, інвестиції, знання), результати характеристики стану 

якого є діагнозом розвитку економіки. При цьому під час оцінки інноваційного 

розвитку використано % ВВП на НДДКР, а під час прогнозування МІЛР 

закладаються в динамічну модель загальні інвестиції базового року. 

 3.3) функціонування антикризового механізму державного регулювання 

життєдіяльності України як складової системи управління інноваційними 

факторами сталого розвитку соціально орієнтованої економіки: 

а) характеристика ефективності функціонування законодавчої та нормативно-

правової бази, управління виробничою системою або активізації промисловості, 

фінансового регулювання, перерозподілу доходу (соціального регулювання) 

шляхом побудови динаміки рівня тіньової економіки,  державного зовнішнього 

боргу (% до ВВП), частки представників середнього класу, частки реалізованої 

інноваційної продукції, а також  індексу задоволення ЖВІ населення України 
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2007-2017 рр., як маркерів оцінки ефективності діяльності антикризового 

механізму життєдіяльності України; б) динаміка основних показників розвитку 

промисловості в економіці України та виробництва основних видів промислової 

продукції  у 1990–2016 рр.; в) аналіз інноваційної активності промисловості як 

інструменту оновлення та розвитку економіки: система антикризового 

управління; д) характеристика основних показників, що визначають якість життя 

в Україні у порівнянні з іншими країнами світу у  період геополітичної 

стабільності; 

3.4) оцінку ефективності системи управління інноваційними факторами 

сталого розвитку національного господарства з позиції задоволення ЖВІ 

населення України: а) розрахунок МІЛР на підставі 23 індикаторів, методу 

головних компонент, ковзаючої матриці й адитивної згортки, побудова його 

динаміки. До складу МІЛР входять індикатори соціальної, економічної, 

екологічна підсистем системи управління ІФССОРЕ на правах автономії; 

б) виявлення найвагоміших проблем на шляху його розвитку, в) виокремлення 

груп чинників, які впливають на рівень задоволення ЖВІ населення завдяки 

факторному аналізу; г) обгрунтвання базових інноваційних факторів соціально-

економічного розвитку України; д) побудова економетричної моделі системи 

управління інноваційними факторами сталого розвитку національного 

господарства з позиції задоволення ЖВІ населення; ж) формування висновків 

щодо ефективності прийняття управлінських рішень органами державного 

регулювання. 

Методи оцінки економічної підсистеми системи управління ІФССОРЕ України: 

спостереження, експертні, системного аналізу, синтезу, причинно-наслідковий, 

індексний, методу головних компонент, ковзаючої матриці та інші. 

ІІІ)  Отримання вихідних параметрів оцінки та прогнозування системи 

управління ІФССОРЕ: 

1) обґрунтування вихідних параметрів щодо оцінки системи управління 

ІФССОРЕ  передбачає: 
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 1.1. Формування маркерів оцінки системи управління ІФССОРЕ: а) порівняння 

інтегральних індексів соціальної, екологічної, екологічної як суверенних 

(незалежних) субсистем системи управління ІФССОРЕ; б) розрахунок індексу 

задоволення ЖВІ населення на підставі показників добробуту ООН; в) розрахунок 

індексу інноваційного розвитку на підставі трикутника конкурентоспроможності 

національної економіки (інвестиції, інновації, знання); д) розрахунок МІЛР на 

підставі вхідних параметрів. Побудова та аналіз їх динаміки, формування 

висновків. 1.2. Проведення на основі автономних інтегральних індексів 

соціальної, економічної, екологічної субсистем системи управління ІФССОРЕ як 

складових МІЛР порівняльного двоконтурного (дворівневого) аналізу (за трьома 

цільовими показниками ВВП на душу населення, ІЛР, МІЛР): в умовах 

стабільності застосувати перший рівень аналізу, де цільовою функцією буде ВВП 

на душу населення в країні, а в умовах нестабільності – другий рівень де цільову 

функцію представляє ІЛР (або МІЛР, коли у суспільстві нерівність зростає, а 

середній клас зникає). Доведення необхідності удосконалення ІЛР в контексті 

розширення складових і застосування сучасних методів розрахунку. 

Методи оцінки: кореляційно-регресійний аналіз, причинно-наслідковий аналіз, 

системний аналіз і синтез, метод головних компонент і ковзаючої матриці. 

2)  обґрунтування відповідності вихідних параметрів системи оцінки підсистем 

ІФССОРЕ як вхідних для прогнозування (МІЛР, інвестиції, запас стійкості) 

базовим критеріям: а) ефективності (Кеф  1) – досягнення запланованого рівня 

МІЛР (Y), Iінвестиції   min; б) оптимальності (К опт):  {tр   min, відхилення МІЛР 

від заданого (Aм)   min}; в) стійкості – К стійкості > 61,8% населення, ЖВІ яких 

задоволено, а також запасу стабільності (ЗС max); і визначення групи країн 

розвитку (дуже високого, високого, середнього, низького) до якої належить 

національна економіка з відповідним значенням МІЛР як головного управляємого 

параметру системи управління ІФССОРЕ.  

Модифікований ІЛР одночасно має відповідати критеріям стійкості, 

оптимальності (швидкості отримання бажаних результатів), ефективності 
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управління економічною системою. При цьому від’ємне значення запасу 

стабільності свідчить про те, що країна вступає в активну фазу фінансової й 

економічної кризи, тривале перебування в якій призведе до революційної 

ситуації, коли «верхівка» не може, а «низи» не хочуть жити по-старому, тому що 

їх основні ЖВІ не задоволені (представлено автором у працях [41, 222]).  

Методи прогнозування: імітаційного моделювання на засадах використання 

адаптивної динамічної моделі системи управління ІФССОРЕ. 

Таким чином, завданнями системи поряд із переліком вхідних індикаторів 

соціальної, економічної й екологічної субсистем системи управління ІФССОРЕ 

слід вважати відповідність новому технологічному укладу (Х1), екологічно чисте 

виробництво (Х2), оптимальну структуру стратифікації населення у країні (Х3).  

Розглянута методика оцінки стану та прогнозування СІСОР національного 

господарства є складовою загального економічного дослідження щодо управління 

ІФССОРЕ, структурно-логічна схема проблем розв’язання, якого представлена на 

рис. 2.13. 

Отже, на основі комплексного, міждисциплінарного, системного і селективного 

підходів, методів аналізу й синтезу розроблено методику розв’язання проблем 

управління ІФССОРЕ. 

Вона представлена структурною економетричною моделлю оцінки стану та 

прогнозування ІФССОРЕ, ґрунтується на сформованій системі соціально-

економічних показників для оцінки підсистем системи управління ІФССОРЕ, 

відповідає критеріям стійкості, оптимальності, ефективності управління 

економічними системами, дозволяє оцінювати рівень задоволення ЖВІ населення 

та робити прогнози на основі МІЛР. Критерію стійкості відповідає не менше 

61,8% середнього класу;  критерію оптимальності – досягнення заданого рівня 

МІЛР за мінімальний проміжок часу; 3) критерію ефективності – досягнення 

заданого рівня МІЛР (Y) при мінімально достатніх інвестиціях. 
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Рисунок 2.13 – Загальна структурно-логічна схема економічного дослідження 

………………...  проблем управління інноваційними факторами сталого соціально 

……………… .. ..орієнтованого розвитку економіки (розроблено автором дисертації) 

І. Теоретико-концептуальний етап 
економічного дослідження: 

1) понятійно-термінологічний апарат СІСОРЕ: 
ЖВІ населення, інноваційні фактори, сталий 
розвиток, СОРЕ, нова економіка, ІФССОРЕ; 
2) узагальнення економічних і інноваційних 
теорій в контексті управління ІФССОРЕ: 
неокейсіанська, неомарксиська, ноосферна, 
конфліктності М. Вебера, модель економічного 
зростання Р. Солоу, поведінкова економіка 
Р. Тайлера, інноваційні теорії, циклічності та 
теорії криз П. Самуельсона; теорія стратифікації; 
3) формування концепції підтримки та розвитку 
інноваційної діяльності в контексті стійкого 
задоволення ЖВІ більшості населення: причини,  
місія, цілі, завдання, інструменти, механізми, 
напрями, заходи, ефект та алгоритм реалізації. 

 

 

ІV. Етап актуалізації положень щодо 
удосконалення методологічних засад 

управління інноваційними факторами ССОРЕ 
України: 

1. Інструменти та механізми нейтралізації впливу 
викликів і зовнішніх загроз у контексті 
управління ІФССОРЕ України 
2. Проектування адаптивної динамічної моделі 
системи управління ІФССОРЕ України як 
складової процесу гармонізації національних 
економічних інтересів.  
3. Актуалізація науково-методологічного підходу 
до прогнозування та оцінки ефективності 
системи управління інноваційними факторами 
сталого соціально орієнтованого розвитку 
економіки 
4. Застосування організаційно-економічних 
каталізаторів дії управління ІФССОРЕ України: 
a) інноваційної культури,  б) технологій 
активізації наукової та інноваційної діяльності у 
ВНЗ із урахуванням вимог часу та простору, 
в) прогресивного підходу до оцінки енергетичної 
ефективності з позиції макро- рівня, що враховує 
фактор наявності (відсутності) власних ПЕР у 
державі, д) економічних кластерів із урахуванням 
вимог стратегії розвитку оборонно-промислового 
комплексу України (ст. 30 ЗУ про «Національну 
безпеку»); е) реінжинірингу як універсального 
інструменту та методу управління. 
 

ІІI. Аналітичний етап економічного 
дослідження (аналіз підсистем управління 

ІФССОРЕ): 
1. Характеристика соціальних аспектів 
управління ІФССОРЕ в контексті 
стратифікації населення України: 
характеристика частки представників 
середнього класу, визначення індексу 
задоволення ЖВІ населення альтернативними 
методами,  аналіз групи показників соціальної 
складової системи управління ІФССОРЕ, 
розрахунок її індексу. 
2. Аналіз екологічної складової системи 
управління ІФССОРЕ України: 
характеристика найбільш значимих для 
сталого інноваційного розвитку СОРЕ 
показників двох груп: 1) енерго-
ефективності процесів виробництва: 
енергомісткість ВВП по ПКС (кг н.е./$); 
показники стану оточуючого середовища із 
урахуванням глобального потепління клімату 
(СО2, кг/особу); 2) раціональності ведення 
господарства: утворення відходів на 1 особу, 
тис. т.; споживання свіжої води на одну особу, 
млн.м

3
. На їх основі розрахунок і побудова 

динаміки інтегрального «екологічного» 
індексу у форматі адитивній моделі, методом 
головних компонент і сказаної матриці. 
Порівняння енергоємності ВВП України з 
країнами ЄС, оцінка інтенсивності 
використання енергії в Україні в порівнянні із 
світовими стандартами. 
3. Характеристика складових 
антикризового механізму державного 
регулювання життєдіяльності України як 
елементу системи управління ІФССОРЕ: 
оцінка ефективності законодавчої та 
нормативно-правової діяльність, фінансового 
регулювання, управління виробничою 
системою, перерозподіл доходу. 
4. Оцінка ефективності системи управління 
ІФССОРЕ з позиції задоволення ЖВІ 
населення України: на основі адитивної 
моделі, методу головних компонент і 
ковзаючої матриці розрахувати індекс 
економічної складової системи управління 
ІФССОРЕ, індекс інноваційного розвитку та 
МІЛР України 2007-2017 рр., виокремити 
основні тенденції, фактори впливу та 
першопричини, що їх сформували. На основі 
порівняння результатів кореляційно-
регресійного аналізу моделей економічного 
розвитку України 2007-2017 рр. обрати 
найбільшу достовірну серед альтернативних 
із різними цільовими функціями як підставу 
для визначення головного управляємого 
параметру економічної системи.  

 
  

 

V. Етап матеріалізації положень щодо 
удосконалення управління ІФССОРЕ України:  
1. Прогнозування МІЛР як базового параметру 
динамічної моделі системи управління ІФССОРЕ 
України до 2030 року: прогнозування обсягу 
необхідних інвестицій на основі завдання МІЛР до 
2030 року: альтернативні сценарії розвитку; 
2. Етапи розробки та реалізації стратегії СІСОРЕ 
України, зокрема програми соціалізації 
промисловості, проекти, матриця вибору типу 
інноваційної політики. 
3. Напрями, механізми, заходи, резерви 
підвищення ефективності системи управління 
ІФССОРЕ України: економічні, соціальні, 
екологічні. 
 

 IІ. Методологічний етап економічного 
дослідження: 1) фундаментальна методологія; 
загальнонаукова методологія, конкретнонаукова 
методологія. Логіка наукового дослідження СІСОРЕ. 
Формування науково-методичного арсеналу 
управління ІФССОРЕ (закони, закономірності, 
принципи, методи, механізми, підходи); 
2) обгрунтування взаємоз’вязків елементів системи 
управління ІФССОРЕ; 3) методика аналізу проблем 
управління ІФССОРЕ: а) планування (формування 
вхідних параметрів  підсистем СІСОРЕ); 
б) організації та аналітики (розробка системи оцінки 
підсистем системи управління ІФССОРЕ); в) вибору 
альтернатив за критерієм достовірності по першому 
(ВВП як цільова функція) та другому контуру (ІЛР 
(МІЛР) як цільова функція); д) контролю 
(визначення вихідних параметрів системи 
управління ІФССОРЕ та їх відповідності критеріям 
оптимальності, ефективності, стійкості) 
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Сформована методика оцінки і прогнозування СІСОР національного господарства 

полягає у проведенні комплексного аналізу економічної соціальної, екологічної 

підсистем системи управління ІФССОРЕ на основі індексного методу, факторного 

та кореляційно-регресійного аналізу за двома контурами економічної системи, що 

відповідають умовам стабільності (більше 61,8%  населення, ЖВІ яких 

задоволено) та нестабільності (менше 61,8% населення, ЖВІ яких задоволено). 

При цьому в першому випадку цільовою функцією обрано ВВП на душу 

населення, а в другому – ІЛР. 

Послідовне виконання чотирьох етапів розробленої методики розв’язання 

проблем управління ІФССОРЕ, а саме планування; організації й аналітики; 

вибору альтернатив за критерієм достовірності по першому (ВВП) і другому (ІЛР 

(МІЛР)) контурах, а також контролю дозволить виокремити наявні тенденції 

головного управляємого параметра системи управління ІФССОРЕ і зробити 

висновки щодо ефективності прийняття управлінських рішень органами 

державного регулювання. Розроблена методика розв’язання проблем управління 

ІФССОРЕ є складовою загальної структурно-логічної схема економічного 

дослідження проблем управління ІФССОРЕ. 

 

2.4 Висновки до розділу 2 

1 Опановано методологію управління ІФССОРЕ, зокрема виокремлено чотири 

структурні елементи логіки її дослідження, а також сформований науково-

методичний арсенал управління ІФССОРЕ, зокрема принципи, підходи, методи, 

механізми (в т.ч. і антикризові), інструменти, що дозволять подолати розрив між 

необхідним рівнем споживанням і дійсним рівнем задоволення потреб населення 

в межах культурно-етичних норм суспільства. Досліджені архітектура 

формування ЖВІ людини, суспільства, держави в контексті забезпечення сталого 

соціально орієнтованого розвитку економіки та її конкурентоспроможності в 

напрямі досягнення її сталого інноваційного розвитку створили підґрунтя для 

виокремлення факторів розвитку нової економіки України (знання, інновації; 
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ресурси; ЖВІ людини; істеблішмент (у т.ч. економічна еліта)) у форматі СІСОРЕ 

як підґрунтя для реалізації парадигми розвитку національної економіки. На 

засадах комплексного та інтеграційного підходів систематизовано види, етапи та 

типи розвитку економіки, моделі економічного розвитку. Науково-методичний 

арсенал управління ІФССОРЕ окреслено форматом структурно-логічної проекції 

системи управління новою економікою України на основі стійкого розумного 

задоволення ЖВІ більшості населення. При цьому соціальну стабільність 

розглянуто як індикатор СІСОРЕ. 

2 Обгрунтовано взаємозв’язки елементів системи управління ІФССОРЕ економіки 

України, які являють сукупність гармонійних відносин у пентаграмі «людина – 

суспільство – держава – економіка – оточуюче середовище», що реалізує 

збалансований соціально орієнтований економічно-ефективний і природо-

захищений розвиток країни в контексті задоволення ЖВІ нинішніх і майбутніх 

поколінь; ґрунтується на методології системного підходу, органічно поєднаного з 

комплексним, і є основою реалізація концепції розвитку інноваційної діяльності в 

контексті стійкого задоволення ЖВІ більшості населення. При цьому основними 

компонентами системи управління ІФССОРЕ є соціальна (політична та 

управлінська), економічна, екологічна підсистеми, інноваційний, стабільний, 

збалансований і взаємопідтримуючий розвиток яких орієнтовано на забезпечення 

високої якості та рівня життя населення, формування гармонійної, фізично і 

психічно здорової, соціально зрілої особистості, що веде активний патріотичний 

спосіб життя в межах національної ідеології. 

Суб’єкти (державні, регіональні та місцеві органи влади) системи управління 

ІФССОРЕ впливають на її об’єкти (СІСОРЕ) через антикризовий механізм 

життєдіяльності економіки, що діє відповідно до прийнятої політики та стратегії 

СІСОРЕ, яка спрямована не лише підвищення рівня задоволення ЖВІ населення, а 

й їх захист від внутрішніх і зовнішніх загроз шляхом володіння технологіями 

світового рівня. Обґрунтовано критерії оцінки системи управління ІФССОРЕ 

України: стійкості, оптимальності, ефективності. Автором запропоновано 
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критерій динамічної стійкості як економічної, так і соціальної систем – 61,8% 

населення, ЖВІ яких задовольняються, що потрібно враховувати при 

моделюванні соціально-економічних процесів. 

3 На основі комплексного, міждисциплінарного, системного і селективного 

підходів, методів аналізу й синтезу розроблено методику розв’язання проблем 

управління ІФССОРЕ, що представлена структурною економетричною моделлю 

оцінки стану та прогнозування ІФССОРЕ, ґрунтується на сформованій системі 

соціально-економічних показників для оцінки підсистем системи управління 

ІФССОРЕ, що відповідає критеріям стійкості, оптимальності, ефективності 

управління економічними системами, дозволяє оцінювати рівень задоволення 

ЖВІ населення та робити прогнози на основі МІЛР. 

Передбачено комплексний аналіз економічної соціальної, екологічної підсистем 

системи управління ІФССОРЕ на основі індексного методу, факторного та 

кореляційно-регресійного аналізу за двома контурами економічної системи, що 

відповідають умовам стабільності (% населення ЖВІ, яких задоволені > 61,8%  

задоволені) та нестабільності (% населення ЖВІ, яких задоволені < 61,8%). При 

цьому в першому випадку цільовою функцією обрано ВВП на душу населення, а в 

другому – ІЛР. Послідовне виконання чотирьох етапів розробленої методики 

розв’язання проблем управління ІФССОРЕ дозволить виокремити наявні 

тенденції МІЛР і зробити висновки щодо ефективності прийняття управлінських 

рішень суб’єктами управління. Сформовано загальну структурно-логічну схему 

економічного дослідження щодо управління ІФССОРЕ. 
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РОЗДІЛ 3 

ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМИ ФАКТОРАМИ 

СТАЛОГО СОЦІАЛЬНО ОРІЄНТОВАНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ 

УКРАЇНИ 

 

3.1. Характеристика соціальних аспектів управління інноваційними 

факторами сталого розвитку економіки: соціальна стратифікація та життєво 

важливі інтереси населення України 

 

Реалізація інноваційної моделі розвитку економіки України потребує відповідної 

уваги щодо питань стратифікації суспільства – структурованої соціальної 

нерівності, умов, за яких соціальні групи мають неоднаковий доступ до со-

ціального добробуту. Нині в державі створилися несприятливі умови, результатом 

яких стали низький рівень доходів населення, значний прошарок 

малозабезпеченого і бідного населення, а Закон України «Про встановлення 

прожиткового мінімуму та мінімальної зарплати у 2010 році» [293] не сформував 

підстав для оптимізму щодо майбутнього. Усвідомлення більшістю населення 

країни становища, при якому задоволення їхніх матеріальних і культурних потреб 

опиняється під загрозою або стає неможливим, призводить до революційної 

ситуації, втрати стійкості як соціальної, так і економічної систем. Прикладом 

тому є розпад Радянського Союзу, який був обумовлений трьома найважли-

вішими чиниками: недостатня кількість представників середнього класу, не 

задоволені ЖВІ більшості населення та ентропія системи державного управління 

(розробка автора дисертації [294]). 

Ретельний аналіз наукової думки, що викладено у працях [52; 78–84; 268–270; 

262-264; 295-302] дозволив сформувати комплексне бачення проблеми, 

можливості її розв’язання, а також визначити логіку опанування соціальних 

аспектів управління інноваційними факторами сталого розвитку економіки в 

контексті соціальної стратифікації населення України (аналіз підходів до 
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соціальної стратифікації населення – характеристика частки представників 

середнього класу – визначення рівня задоволення ЖВІ населення як 

інноваційного фактора –  аналіз групи показників, що характеризують 

соціальні аспекти підсистеми управління СІСОРЕ – формування результатів 

дослідження підрозділу). Поєднати основні підходи до дослідження соціальної 

стратифікації: класовий (європейський) і статусний (американський) є можливим 

шляхом оцінки рівня задоволення ЖВІ населення, що створює основу для 

формування середнього класу – підґрунтя економічного зростання, критерію 

динамічної стійкості економічних систем, індикатора ефективності реформ і 

СОРЕ.  

Аналіз результатів опитувань щодо оцінки респондентами України власного 

соціально-економічного статусу в суспільстві протягом 2002–2017 рр. виявив 

критично малий відсоток людей середнього достатку – від мінімального 0,3% 

2012 р. до максимального 13,2% 2002 р. і показав, що на їх соціально-еконо-

мічному статусі явно позначилися наслідки фінансово-економічної кризи 

2008 року та революційної ситуації 2014 року (табл. 3.1). 

 

Таблиця 3.1 – Оцінка респондентами України власного соціально-

………………………економічного статусу в суспільстві в 2002–2017 рр., % 

 
 

 

 

Прошарок 

Роки Відхилення 

(±) 

2
0
0

2
 

2
0
0

3
 

2
0
0
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2
0
0
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2
0
0

8
 

2
0
0

9
 

2
0
1

0
 

2
0
1

2
 

2
0
1

3
 

2
0
1

4
 

2
0
1

5
 

2
0
1

6
 

2
0
1

7
 

2
0
1

4
/ 

2
0
0

2
 

2
0
1

7
/ 

2
0
0

2
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Бідний 39,6 44,0 32,0 31,2 57,0 59,0 60,0 68,0 68,0 71,0 … 74 70,7 +31,4 +31,1 

Небагатий 39,3 38,1 45,9 45,6 41,0 39,0 38,0 31 31,0 29,0 … 25,5 28,7 – 10,3 –10,6 

Середній 13,2 11,4 16,3 17,2 2,0 2,0 1,9 0,3 0,8 0,8 … 0,5 0,6 –12,4 -12,6 

Важко 

відповісти 

7,8 6,3 5,2 5,4 0 0 0 … … … … … … …. … 

Заможний 0,1 0,2 0,5 0,3 0,03 0,1 0,1 0 0 0 … … 0 … – 0,1 

Дуже 

багатий 

0,0 0,0 0,1 0,3 0 … … … … … … … …. … …. 

… – дані відсутні 

Джерело: складено та розраховано автором на основі опрацьованих даних Державної служби 

статистики України, 2002–2017 рр. [303, 304]. 
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Так, у 2014 р. (період революційної ситуації) збільшився відсоток тих респонден-

тів, які відносять себе до бідних (+31,4%) порівняно із 2002 р., зменшилося число 

тих, хто відносить себе до групи небагатих (–10,3%), і середнього прошарку (–

12,4%), а також зникли ті, хто відносить себе до групи заможних і дуже багатих. 

Якщо порівнювати нестабільний 2017 р. із 2002 – роком соціальної стабільності, 

то очевидні негативні тенденції за всіма прошарками респондентів: частка 

представників середнього прошарку знизилася на 95,45%,  частка бідних зросла 

на 78,54%, а небагатих (але ще не середнього класу) зменшилася на 26,97 %.  

Аналіз оцінки респондентами України власного соціально-економічного статусу в 

суспільстві за 2002–2017 рр. свідчить про високий рівень нестабільності 

соціально-економічного розвитку в країні: збільшення числа бідних, майже 

відсутні представники заможні та дуже багаті (0,1%-0,5%), сформувалася чітка 

тенденція зниження відсотку середнього прошарку (13,2%-0,3%), що загалом 

окреслює загальну тенденцію збідніння населення.  Згідно із правилом золотого 

перетину можна дійти висновку, що країна опинилася в зоні соціальної 

нестабільності і потребує відповідних заходів, орієнтованих на подолання 

бідності, розробку механізмів формування середнього класу, оптимізацію 

структури соціальної стратифікації населення України. 

Інформаційною базою, на підставі якої можна скласти стратифікаційну 

класифікацію суспільства в Україні, як правило слугує вибіркове обстеження 

умов життя домогосподарств України, що обґрунтовано Державною службою 

статистики [247, с. 50]. Так, динаміку загального розподілу домогосподарств за 

самооцінкою рівня достатності їх доходів для задоволення ЖВІ в Україні за 2004–

2017 рр. наведено у табл. 3.2. 

Аналіз динаміки загального розподілу домогосподарств за самооцінкою рівня їх 

доходів для задоволення ЖВІ в Україні за 2004–2017 рр. підтвердив певну 

складність під час формування висновків щодо рівня задоволення ЖВІ населення 

через наявність категорії «Достатньо, але заощаджень не робили», що показало 

відсутність процесів накопичення у більшості населення, «анігіляції» 
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можливостей інвестування у людину.  Виокремленна тенденція свідчить про 

зменшення можливостей для накопичення коштів для саморозвитку, що в епоху 

«навчання протягом життя» гальмує накопичення людського капіталу в країні, й є 

вкрай загрозливо з позиції національної безпеки взагалі. 

 

Таблиця 3.2 – Динаміка загального розподілу домогосподарств за самооцінкою 

……………….рівня достатності їх доходів для задоволення ЖВІ в Україні в 2004–

……………….2017 рр., % 

 

Розподіл домо-

господарств за 

самооцінкою 

рівня їх 

доходів 

у роках 

Достать-

но і  

робили 

заощад-

ження 

Достатньо, 

але заощад-

жень не 

робили 

Постійно 

відмовляли 

у 

найнеобхід 

нішому, 

крім 

харчування 

Не 

вдавалося 

забезпечи 

ти навіть 

достатнє 

харчу- 

вання 

Відсоток 

респон-

дентів, 

ЖВІ яких 

частково 

задово- 

лено* 

 

Відсоток 

респондентів, 

ЖВІ яких не 

задоволено** 

2004 5,0 43,4 45,3 6,3 48,4 51,6 

2005 6,6 49,4 39,0 5,0 56,0 44,0 

2006 6,2 49,8 39,4 4,6 56,0 44,0 

2007 8,0 52,8 35,1 4,1 60,8 39,2 

2008 12,7 51,8 31,3 4,2 64,5 35,5 

2009 11,1 45,3 40,2 3,4 56,4 43,6 

2010 11,6 47,8 37,5 3,1 59,4 40,6 

2012 10,5 49,0 37,6 2,9 59,5 40,5 

2013 10,7 50,9 34,9 3,5 61,6 38,4 

2014 8,0 46,9 41,4 3,7 54,9 45,1 

2016 6,2 45.7 44 4.1 51,9 48,1 

2017 7,8 49.6 38,1 4,5 57,7 42,3 

Відхилення 2017 

від 2004 (+,-) 

+2,8 +6,2 -7,2 -1,8 +9,3 -9,3 

Умовні позначення: * ЖВІ – життєво важливі інтереси респондентів; * Розраховано як сума 

відсотків респондентів, які входять до груп «було достатньо і робили заощадження» та «було 

достатньо, але заощаджень не робили»; (пропозиція автора); ** Розраховано як сума відсотків 

респондентів, які входять до груп «Постійно відмовляли у найнеобхіднішому, крім харчування» та 

«Не вдавалося забезпечити навіть достатнє харчування» (пропозиція автора). 

Джерело: узагальнено та розраховано автором на основі опрацьованих даних Державної 

служби статистики України, України за 2004–2017 рр. [303, 304, 305, с. 223].  

 

Зважаючи на той факт, що в 2017 р. група цих представників зросла на 6,2% у 

порівнянні із 2004 р.. залишається високим відсоток представників групи 
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«Постійно відмовляли у найнеобхіднішому, крім харчування» 38,1% (майже 

третина), хоча в порівнянні з 2004 р. він зменшився на 7,2% (рис. 3.1). 
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Рисунок 3.1 – Динаміка змін доходу респондентів щодо задоволення їх ЖВІ в 

……………….Україні в 2004–2017 рр., % 

Джерело: побудовано автором на основі опрацьованих даних Державної служби статистики 

України за 2004–2017 рр. [303, 304]. 

  

Крім того ситуація від 57,7% (частково задоволених) до 42,3% (незадоволених) 

близька до порогової, і свідчить про ймовірну загрозу постійного перебування у 

зоні нестабільності, що відповідно до критерію динамічної стійкості економічних 

і соціальних систем (61,8%) неминуче призводить до виникнення кризових 

ситуацій через недостатній рівень задоволення ЖВІ населення в країні (рис. 3.2). 

Проведений аналіз достатності доходів респондентів щодо задоволення їх ЖВІ в 

Україні в 2000–2017 рр. згідно з теорією оптимального управління свідчить про 

негативні зміни у структурі стратифікації населення – збільшення його 

розшарування, що є ознакою зростаючої соціально-економічної напруги та 

політичної нестабільності. 



 179 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2012

2013

2014

2016

2017

Відсоток

респондентів, ЖВІ

яких частково

задоволено

Відсоток

респондентів, ЖВІ

яких не

задоволено

 

 

Рисунок 3.2 – Діаграма змін доходу респондентів щодо задоволення їх ЖВІ в 

……………….Україні в 2004–2017 рр., % 

Джерело: побудовано автором на основі опрацьованих даних Державної служби статистики 

України за 2004–2017 рр. [303-305]. 

 

Поряд із цим характеризуючи диференціацію розподілу доходів як чинника 

впливу на економічний розвиток, доцільно виокремити показники, що характерні 

для цивілізованих країн світу, де сформовано середній клас: «кінцеві доходи 

верхнього дециля перевищують доходи нижчого дециля в США в 5,5 рази, у 

Великобританії – в 4,1 рази, Німеччині, Канаді та Японії – в 3,7 рази, Швеції – 2,7 

рази» [264]. В Україні в період кризи з урахуванням тіньового сектору цей маркер 

становив 14,7 рази, що свідчить про відсутність дієвих заходів із боку держави, а 

зміна диференціації населення негативно впливає на зміну показника соціальної 

орієнтації економіки – задоволення ЖВІ населення: чим вище рівень 

диференціації, тим менше значення показника. 

Складність об’єктивної оцінки рівня задоволення ЖВІ населення в контексті  

загального розподілу домогосподарств за самооцінкою рівня їх доходів, а також 
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прагнення до застосування комплексного підходу зумовили доцільність 

проведення оцінки рівня задоволення ЖВІ шляхом аналізу індикаторів, які 

використовує статистика ООН щодо сприйняття добробуту, як базового переліку 

інтересів: стан освіти (рівень і якість, якість медичної допомоги, рівень життя, 

ідеальна робота, відчуття безпеки, свобода вибору жінок  і чоловіків), сприйняття 

місцевого ринку праці, довіра до людей (з 2013 р. – волонтерська діяльність), 

громада (задоволеність містом, селом),  зусилля по боротьбі з бідністю (з 2014 р. – 

довіра до судової системи), дії по збереженню оточуючого середовища, довіра до 

уряду;  із застосуванням економіко-статистичних і експертних методів (табл. 3.3). 

 

Таблиця 3.3 – Матриця результатів і оцінки рівня задоволення ЖВІ населення 

……………….України в 2007-2015 рр. із застосуванням різних методів 

……………….(індикатори ООН щодо сприйняття добробуту) 
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Продовження табл. 3.3 
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Продовження табл. 3.3 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
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Умовні позначення: 

* – до 2012 р. вимір здійснювалося на підставі критерію «довіра до людей», а з 2012 р. як 

«волонтерська діяльність»; 
'a  –   відображено рівень освіти як повністю та скоріше задоволених респондентів на підставі 

даних Інституту соціології НАН України (2007-2009 рр.) та матеріалів Європейського 

соціального огляду (2010 р.); 

 (…) – розраховано автором як середньоарифметичне показників майбутнього та попереднього 

років через відсутність відповідних досліджень у цей період; 

Джерело : складено та розраховано автором на основі Доповіді ООН про людський розвиток 

2013-2016 рр.  [ 256, с. 251; 306, с. 171, 175; 307 с. 221].  

  

Аналіз застосованих інтегральних методів дозволяє зробити наступні висновки. 

Так, інтегральний індекс задоволення ЖВІ населення [0; 1] за адитивною  формою 

та експертною оцінкою свідчить про його зниження на 0,04895 або 15,68% у 2015 

році в порівняння із 2007 роком. 

Інтегральний індекс задоволення ЖВІ населення [0; 1] за мультиплікативною 

формою та експертною оцінкою констатує його зниження у 2015 році проти 

2007 року на 0,0616 або на 24%. 
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Індекс загальної задоволеності життям за 10 баловою шкалою відображає 

зниження індексу на 1,1  або 22%. 

Результати зміни індексів задоволення ЖВІ населення України в 2007-2015 рр. за 

адитивною, мультиплікативною та баловою формами на основі методу експертної 

оцінки зображено на рис. 3.3. 
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Рисунок 3.3 – Графік зміни індексів задоволення ЖВІ населення України в 

………………. 2007-2015 рр. за адитивною, мультиплікативною та баловою 

………………  формами на основі методу експертної оцінки 

Джерело: побудовано на основі розрахунків автора дисертації. 

 

Таким чином, можемо дійти висновку, що останній метод обчислення індексу 

задоволення ЖВІ населення у 2007-2015 рр. є найбільш адекватним, через 

найбільш точне відтворення ситуації у економічній і соціальній системах. Так, 

інтегральний індекс задоволення ЖВІ населення за адитивною формою, 

застосуванням методу головних компонент і ковзаючої матриці показує його 

зниження на 0,281804, або 38,94%, що відповідно до критерію стійкості загрожує 

революційною ситуацією (рис. 3.4, додаток К, табл. К.1–К.4). 
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Рисунок 3.4 – Динаміка зміни індексу задоволення ЖВІ населення України в 

………………...2007-2015 рр.  

Джерело: побудовано на основі розрахунків автора дисертації за адитивною формою, методом 

головних компонент, ковзаючої матриці та використання пакету програм MS Excel. 

 

Результати зміни індексів задоволення ЖВІ населення України 2007-2015 рр. за 

адитивноюз горткою, методів головних компонент і ковзаючої матриці, а також 

врахуванням порогових значень країн ЄС (Німеччини, Польщі, Літви) зберігають 

тенденцію зниження рівня задоволення ЖВІ населення протягом аналізованого 

періоду, подібно результатам, отриманим на основі методу експертних оцінок, але 

мають більш чуттєвий характер до економічних і політичних змін зовнішнього 

середовища, та суттєво корелюються із правилом золотого перетину.  

Так, помітний вплив фінансової та економічної кризи 2008 р., що вплинуло на 

рівень задоволення ЖВІ населення і знизило його до 0,585656, тобто на 0,13801 

проти рівня попереднього 2007 р..  Політичні події 2013-2014 рр. у країні стали 

наслідком зниження загального рівня задоволення ЖВІ більшості населення у 

2013 р. на 0,139943 та на 0,282082 у 2014 р. проти стабільного 2012 р., 

підтверджуючи загальновідому тезу про те, що «політика є концентрованим 

відображенням економіки» і напряму залежить від реалізації ЖВІ людини. 
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Подібну тенденцію наслідують результати анкетування представників 

промисловості щодо їх рівня задоволення ЖВІ у 2014 р. окремих підприємств м. 

Полтави та Полтавської області, який склав лише 37,6%, і 5,9% невизначившихся 

(додаток К, табл. К.5, наукова праця дисертанта [308]) . 

Зазначені тенденції тісно корелюються із процесами формування середнього 

класу, який відноситься до числа базових соціальних процесів, є основою 

суспільства усіх розвинутих країн і робить значний внесок до економічного 

зростання шляхом створення демократичних засад. 

Більшість фахівців розглядають факт формування середнього класу як важливий 

критерій ефективності економічних і соціальних реформ, а також критерій 

СІСОРЕ (обґрунтовано у науковій праці автора дисертації [124]). 

В той же час аналіз прогнозної динаміки середнього класу за регіонами світу до 

2030 р. доводить той факт, що глобальний середній клас буде різко зростати: 

найбільш активними темпами – в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні, а щодо 

його чисельності в Європі, то передбачається тенденція зменшення, що пов’язано 

із економічними і геополітичними факторами (табл. 3.4). 

 

Таблиця 3.4 – Аналіз прогнозної динаміки середнього класу за регіонами            

//////світу до 2030 р. 

 
Регіон 2009 р. 2020 р. 2030 р. Відхилення 

2030 р. до  

2009 р. 

млн. 

осіб 

% млн. 

осіб 

% млн. 

осіб 

% млн. 

 осіб. 

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Північна Америка 338 18 333 10 322 7 –16 –11 

Європа 664 36 703 22 680 14 +16 –22 
Центральна і Південна 

Америка 
181 10 251 8 313 6 +132 –4 

Азіатсько-Тихо-

океанський регіон 
525 28 1 740 54 3228 66 +2703 +38 

Африка на південь від 

Сахари 
32 2 57 2 107 2 +75 0 

Близький Схід і 

Північна Африка 
105 6 165 5 234 5 +129 –1 
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Продовження табл. 3.4 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Всього у світі 1 845 100 3 249 100 4 884 100 +3 039 × 
Джерело: узагальнено автором дисертації на основі опрацьованих даних GfK Group  – 

німецької дослідницької компанії, що реалізує всі види соціологічних і маркетингових 

досліджень і ініціативні проекти [267] та оприлюднено у його науковій праці [124]. 

 

Враховуючи загальносвітові тенденції динаміки середнього класу за регіонами 

світу до 2030 р., економічну та геополітичну ситуацію в Україні нині варто 

виокремити нагальну потребу у примноженні (формуванні) середнього класу 

(деталізовано у праці дисертанта [124]). 

Підсумковим кроком стане характеристика групи показників, які дозволяють 

проаналізувати соціальні аспекти управління ІФССОРЕ України, що містять  

рівень задоволення ЖВІ населення як основу формування середнього класу (табл. 

3.5).   

 

Таблиця 3.5 – Результати розрахунку індексу соціальної складової системи 

………………...управління.ІФССОРЕ України в 2007-2017 роках 

 

 

Роки 

Х1 

(S) 

Х2 

(S) 

Х3 

(S) 

Х4 

(S) 

Х5 

(D) 

Х6 

(S) 

Х7 

(S) 

Х8 

(S) 

Х9 

(S) 

Х10 

(D) 

Індекс соц- 

підсистеми 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

2007 

0
,0

0
8
2
7
5
8
3
5

 

0
 

0
,0

0
0
8
3
8
0
5
4

 

0
,0

4
6
2
7
4

 

0
,0

1
3
3
2
9
8
2
3

 

0
,0

3
5
5
1
6

 

0
,5

4
2
5
3
8
5
8

 

0
,0

0
1
2
4
6
7
7
3

 

0
,0

2
7
8
2
3

 

0
,0

0
8
1
3
8
0
3
3

 

0,68398 

2008 

0
,0

0
8
2
7
8
2
6
 

0
 

0
,0

0
0
8
8
3
7
2
7
 

0
,0

5
0
1
6
2
 

0
,0

1
3
6
0
9
6
1
7
 

0
,0

3
3
2
 

0
,5

4
2
5
3
8
5
8
 

0
,0

0
1
2
6
3
3
9
6
 

0
,0

3
9
5
5
6
 

0
,0

0
8
3
6
4
7
1
9
 

0,697856 

2009 

0
,0

0
8
4
0
1

9
4
3

 

0
 

0
,0

0
0
7
5

3
0
8

 

0
,0

5
0
6

7
8

 

0
,0

1
3
4
4
6

4
0
4

 

0
,0

3
3

2
 

0
,5

4
2
5
3

8
5
8

 

0
,0

0
1
2
7
4

4
7
9

 

0
,0

4
1
2

3
9

 

0
,0

0
9
1
0
1

4
4
9

 

0,700633 
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Продовження табл. 3.5 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

2010 
0
,0

0
8
5
4
1
3
8
9
 

0
 

0
,0

0
4
5
0
5
0
3
9
 

0
,0

4
9
6
4
6
 

0
,0

1
3
7
4
9
5
1
3
 

0
,0

3
5
5
1
6
 

0
,5

4
2
5
3
8
5
8
 

0
,0

0
1
2
9
1
1
0
2
 

0
,0

3
6
5
1
4
 

0
,0

0
8
2
5
1
3
7
6
 

0,700553 

 

 

 

2011 

 

 

 

 

0
,0

0
8
6
1
1
7
1
9

 

0
 

0
,0

0
0
8
5
9
2
9
7

 

0
,0

5
0
1
9
7

 

0
,0

1
3
7
9
6
1
4
6

 

0
,0

3
7
8
3
2

 

0
,5

4
2
5
3
8
5
8

 

0
,0

0
1
3
0
2
1
8
5

 

0
,0

3
6
5
1
4

 

0
,0

0
9
4
9
8
1
5

 

0,701149 

2012 

0
,0

0
8
6
2
7
4
8
2
 

0
 

0
,0

0
0
8
8
4
7
8
9
 

0
,0

5
2
6
7
4
 

0
,0

1
3
7
2
6
1
9
7
 

0
,0

3
9
3
7
6
 

0
,5

3
1
9
0
0
5
6
9
 

0
,0

0
1
3
1
3
2
6
7
 

0
,0

3
5
4
1
5
 

0
,0

0
9
4
4
1
4
7
9
 

0,693359 

2013 

0
,0

0
8
6
2
7
4
8
2

 

0
 

0
,0

0
0
9
0
0
7
2
2

 

0
,0

5
1
8
1
4

 

0
,0

1
3
5
6
2
9
8
4

 

0
,0

4
0
1
4
8

 

0
,4

7
8
7
1
0
5
1
2

 

0
,0

0
1
3
1
8
8
0
8

 

0
,0

3
8
6
9
5

 

0
,0

0
8
3
6
4
7
1
9

 

0,642143 

2014 

0
,0

0
8
6
2
7
4
8
2
 

0
 

0
,0

0
0
9
1
1
3
4
4
 

0
,0

5
1
5
3
8
 

0
,0

1
4
0
5
2
6
2
3
 

0
,0

3
9
3
7
6
 

0
,4

2
5
5
2
0
4
5
5
 

0
,0

0
1
2
5
2
3
1
4
 

0
,0

4
0
1
5
3
 

0
,0

0
9
8
3
8
1
7
9
 

0,59127 

2015 

0
,0

0
8
6

2
7
4
8
2

 

0
 

0
,0

0
0
8

3
3
8
0
5

 

0
,0

5
1

8
1
4
 

0
,0

1
4
2

3
9
1
5
2

 

0
,0

3
8

6
0
4
 

0
,4

2
5
5

2
0
4
5
5

 

0
,0

0
1
2

6
8
9
3
7

 

0
,0

3
6

7
9
2
 

0
,0

0
8
9

8
8
1
0
6

 

0,586688 

2016 

0
,0

0
8
6
9
1
7
4
9
 

0
 

0
,0

0
0
8
6
9
9
1
9
 

0
,0

5
0
4
3
7
 

0
,0

1
4
6
1
2
2
1
 

0
,0

3
8
6
0
4
 

0
,2

7
6
5
8
8
2
9
6
 

0
,0

0
1
2
8
0
0
2
 

0
,0

3
4
0
5
7
 

0
,0

0
9
2
7
1
4
6
4
 

0,434413 
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Продовження табл. 3.5 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

2017 
0
,0

0
8
7
2
8
1
2
6
 

0
 

0
,0

0
0
9
4
5
3
3
3
 

0
,0

4
7
1
3
5
 

0
,0

1
3
2
5
9
8
7
5
 

0
,0

3
8
6
0
4
 

0
,2

7
6
5
8
8
2
9
6
 

0
,0

0
1
2
9
1
1
0
2
 

0
,0

3
3
2
7
8
 

0
,0

0
9
2
7
1
4
6
4
 

0,429101 

Кнорм 81,1 13,2 45 000 1,531 х 0,52 7 50 2,64 х х 

В
а
г
о
в

і 

к
о
еф

іц
іє

н
т
и

 

0
,0

0
9
8
3
3
9
9
6

 

0
 

0
,0

0
4
7
7
9
7
7
5

 

0
,0

5
2
6
7
4

 

0
,0

1
8
3
8
9
4
2

 

0
,0

6
1
7
6
7

 

0
,7

4
4
6
6
0
7
9
6

 

0
,0

0
2
7
7
0
6
0
6

 

0
,0

8
1
6
8
5

 

0
,0

2
3
4
3
9
3
4
9

 

х
 

Умовні позначення: Х1 – тривалість життя (при народженні), років; Х2 – середня тривалість 

навчання, роки; Х3 – валовий національний дохід на душу населення, дол. США по ПКС, 

поточні ціни; Х4 – коефіцієнт фертильності (сумарний коефіцієнт народжуваності), ‰ – 

промілі; Х5 – кількість самогубств, на 100 тис. осіб (смертність від навмисних 

самоушкоджень); Х6 – середньорічні темпи змін населення, %; Х7 – індекс задоволеністю 

життям за 10 баловою шкалою; Х8 – житлові умови у середньому на одного жителя, м
2
; Х9 – 

показники соціального забезпечення (відношення середнього розміру призначеної місячної 

пенсії пенсіонерам, які перебувають на обліку в органах Пенсійного фонду (грн.) до 

прожиткового мінімуму на кінець року (грн.)), для країн ЄС – євро; Х10 – показник нерівності 

у розподілі наявних ресурсів (індекс Джині). 

Джерело: складено автором дисертації на основі даних Докладу ООН про людський розвиток 

2009-2016 рр, Державної служби статистики України й  Євростату у 2007-2017 рр. [256, 206, 

307] із застосуванням програмного пакету MS Excel. а також використання джерела [170, с. 77] 

під час визначення коефіцієнту нормування. 

 

Результати розрахунку індексу соціальної складової системи управління 

ІФССОРЕ України у 2007-2017 рр. на основі адитивної згортки, вагових 

коефіцієнтів, що визначено на основі методу головних компонент і ковзаючої 

матриці, а також коефіцієнти нормування для стимуляторів і дестимуляторів 

представлено у  додатку К, табл. К.6-К.9.  

Поряд із цим варто зауважити, що нульове значення вагового коефіцієнту 

показника Х2 – середня тривалість навчання, який є обов’язковою складовою ІЛР 

(і не може залишатися поза увагою, враховуючи такі тенденції нової економіки як 

навчання протягом всього життя, виникнення університетів третього віку тощо), а 

також доцільність врахування національної ідеї як інтегруючого механізму та 
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прискорювача економічного розвитку у кризових ситуаціях доводять доцільність 

пошуку альтернативних методів визначення інтегральних індексів і відповідних 

вагових коефіцієнтів, які б враховували ці аспекти. Зміна індекса соціальної 

складової управління ІФССОРЕ України 2007-2017 рр. на 37,26% представлена на 

рис. 3.5.  

 

y = -0,0053x2 + 0,037x + 0,6462

R2 = 0,9548
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Рисунок 3.5 – Графік зміни індексу соціальної складової управління 

……………………..інноваційними факторами ССОРЕ економіки України в 

……………………..2007-2017 рр. 

Джерело: побудовано автором дисертації на основі власних розрахунків із урахуванням 

порогових значень за адитивною моделлю із застосуванням програмного пакету MS Excel. 

 

Вона відображає суттєве зниження індексу в після кризовий період, що 

обумовлено низьким рівнем задоволення ЖВІ населення, недосконалою 

структурою стратифікації населення України, відсутністю середнього класу у 

суспільстві, зниженням запасу стабільності. 
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Результати проведеного факторного аналізу соціальної складової управління 

ІФССОРЕ України в 2007-2017 рр. із застосуванням програмного пакету SPSS 

дозволили виокремити чотири групи чинників: 1) першопричині [Х1, Х6, X8]: 

тривалість життя (при народженні), середній темп зміни чисельності населення 

країни, житлові умови; 2) наслідкові [Х5, Х7]: кількість самогубств і рівень 

задоволення життям; 3) відтворювальні [Х4, Х9]: коефіцієнт фертильності та 

показники соціального забезпечення; 4) стратифікаційні [Х3, Х10]: ВНД на душу 

населення та показник нерівності у розподілі наявних ресурсів (індекс Джині)  

(табл. 3.6). 

 

Таблиця 3.6 – Матриця повернутих компонент соціальної підсистеми 

……………………управління ІФССОРЕ України в 2007-2017 рр. 

 

Показники соціальної 

підсистеми 

Групи компонентів 

1 2 3 4 

Х1 ,816 ,535 ,042 -,095 

Х2 0 0 0 0 

Х3 ,047 ,029 ,000 ,949 

Х4 ,277 ,213 ,885 -,062 

Х5 ,012 ,885 ,307 ,053 

Х6 ,779 ,410 -,038 -,236 

Х7 -,318 -,684 ,403 ,273 

Х8 ,873 -,274 ,237 ,160 

Х9 -,034 -,023 ,897 -,056 

Х10 ,306 ,455 ,283 -,591 

Джерело: отримано автором дисертації на основі власних розрахунків із допомогою 

програмного пакету SPSS. 

 

Вищезазначене констатує залежність: 1) тривалості життя населення та зміни його 

чисельності від житлових умов; 2) кількості самогубств від рівня задоволення 

ЖВІ населення; 3) сумарної народжуваності від соціального забезпечення; 

4) стратифікації населення від ВНД на душу. Розвиток соціальної підсистеми 

управління ІФССОРЕ України в 2007-2017 рр. опишемо за допомогою 

економетричної моделі, достовірність якої висока – R^2 = 0,807995 (табл. 3.7). 
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Відповідно критерію Фішера (Fтаб = 4,533677) F>F табл., модель достовірна. 

Згідно критерію Стьюдента (tтаб = 2,446912) коефіцієнти а0, а2 і а3 можна 

вважати достовірними з ймовірністю 0,95. Разом із тим від’ємне значення цих 

коефіцієнтів підтверджує наявність певних проблем в управлінні соціальною 

сферою у період 2007-2017 рр. в Україні: із збільшенням на 1% дії чинників 

наслідкової групи індекс соціальної підсистеми знизиться на 0,06922%,  а 

збільшення на 1% дії чинників відтворювальної групи знизиться індекс соціальної 

підсистеми на 0,047357%. 

 

Таблиця 3.7 – Результати узагальнення регресійного та факторного аналізу 

………………...розвитку соціальної складової управління ІФССОРЕ України  

………………...вв2007-2017 рр. 

 

Характеристики 

Групи чинників Табличні 

значення а4 а3 а2 а1 а0 

Коефіцієнти 0 0,047357 -0,06922 -0,03044778 0,623821 tтаб =2,44691 

Стандартні  

похибки 
0,018625 0,018626 0,018626 0,018625519 0,017759 ta4 = 1,51651 

Коефіцієнт  

детермінації R^2 
0,807995 х х х х ta3 = 2,54257 

Критерій   

Фішера 
6,312306 х х х х ta2 = -3,7165 

Дисперсії 0,087592 х х х х ta1 = -1,63473 

Критерій  

Фішера табл.( Fтаб ) 
4,533677 х х х х х 

Результат Y соц. підсистеми = 0,623821-0,03044778X1-0,06922X2 +0,047357X3  
Джерело: отримано автором дисертації на основі власних розрахунків із допомогою 

програмного пакету SPSS. 

 

Коефіцієнти а4, а1 статистично не відрізняються від 0, що доводить відсутність дії 

чинників, які входять до групи першопричинних і стратифікаційних. 

Отже, результати проведеного факторного аналізу соціальної складової 

управління ІФССОРЕ України 2007-2017 рр. із застосуванням програмного пакету 

SPSS дозволити узагальнити існуючі чинники у чотири групи: 1) першопричині,  

2) наслідкові, 3) відтворювальні, 4) стратифікаційні, серед яких протягом 2007-
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2017 рр. діяли лише дві: наслідкові (кількість самогубств і рівень задоволення 

життям і відтворювальні (коефіцієнт фертильності та показники соціального 

забезпечення). 

Розраховано альтернативними методами та моделями інтегральний індекс 

задоволення ЖВІ населення України 2007-2015 рр. Визначено адитивну модель як 

таку, що відповідає нинішнім реаліям і дозволяє констатувати суттєве зниження 

даного індексу у 2015 р. на 0,2825548 порівняно з 2007 р., перебуванням 

економічної системи у зоні нестабільності через суттєве зниження рівня та якості 

життя населення, майже повну відсутність середнього класу.  

Розраховано індекс соціальної складової управління ІФССОРЕ України за 

адитивною моделлю, який у 2007-2017 рр. теж наслідував тенденцію зниження: на 

0,254879 (з 0,68398 – 2007 р.  до 0,429101 – 2017 р.), тобто 37,26%. Зауважено на 

неможливість врахування таких важливих індикаторів як наявність національної 

ідеї та середня тривалість навчання у даній моделі через нульові вагові значення. 

Враховуючи сучасні тренди нової економіки як навчання протягом всього життя 

людини і доцільності застосування інтеграційних механізмів, які згуртовують 

суспільство на розв’язанні важливих економічних проблем та інші, наголошено на 

необхідності активізації пошуку альтернативних методів визначення інтегральних 

індексів і відповідних вагових коефіцієнтів (деталізовано автором у розділі 4). 

На основі аналізу прогнозної динаміки середнього класу у світі до 2030 року, 

рівня задоволення ЖВІ населення України 2007-2015 рр. і динаміки змін доходів 

респондентів щодо задоволення їх ЖВІ в Україні за 2004-2017 рр.,  дійшли 

висновку про необхідність формування середнього прошарку в українському 

суспільстві шляхом розробки механізму формування середнього класу виходячи з 

виконуваних ним завдань і його ЖВІ, а також пошуку підходів щодо оптимізації 

структури стратифікації населення України в контексті збільшення чисельності 

середнього класу як критерію СОРЕ. 

Таким чином, удосконалено науково-методичний підхід до оцінки соціальної 

складової управління ІФССОРЕ, що являє собою розрахунок інтегрального 
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індексу на основі 4 груп показників (першопричині,  наслідкові, відтворювальні, 

стратифікаційні) із застосуванням адитивної моделі, методу головних компонент, 

ковзаючої матриці; включає, на відміну від інших, оцінку рівня задоволення ЖВІ 

населення як основи формування середнього класу – критерію сталого розвитку 

СОРЕ; ґрунтується на симбіозі класового (європейського) і статусного 

(американського) підходів до дослідження соціальної стратифікації, на 

ноосферній парадигмі та дозволяє визначити зону стабільності соціально-

економічного розвитку країни відповідно до правила золотого перетину (61,8%), а 

також доцільність активізації зусиль у напрямі оптимізації (примноження) 

чисельності представників середнього класу як індикатора ефективності реформ і 

основи економічного зростання. 

 

3.2. Аналіз екологічної складової управління інноваційними факторами 

сталого соціально орієнтованого розвитку економіки України: «розумне» 

використання ресурсів 

  

Характеристика екологічних аспектів управління інноваційними факторами 

сталого соціально орієнтованого розвитку економіки України передбачає аналіз 

найбільш значимих для сталого інноваційного розвитку СОРЕ, таких складових 

як 1) енергомісткість ВВП по ПКС (кг н.е. / $), що відображає загальне 

постачання первинної енергії; 2) показники стану оточуючого середовища із 

урахуванням глобального потепління клімату (СО2, кг / особу); 3) утворення 

відходів на 1 особу, тис. т.; 4) споживання свіжої води на одну особу, млн. м
3
. 

Політика енергоефективності, метою якої є формування якісного рівня 

національної економіки, передбачає не лише виконання завдань 

енергозбереження на всіх рівнях, але й торкається питань економічної, 

екологічної та енергетичної політики, що дозволяє позиціонувати її в контексті 

парадигми сталого розвитку, коли в процесі неухильного інноваційного 

інтенсивного економічного розвитку країн синхронно вирішується комплекс 
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завдань зі збереження довкілля, ліквідації експлуатації, бідності, дискримінації як 

окремої людини, так і всього населення. Отже, згідно парадигми сталого розвитку 

економічну ефективність, соціальну справедливість і енергоефективність із 

урахуванням екологічної складової слід розглядати як частини цілого, як 

елементи єдиної системи. При цьому енергоефективність стає одним із найбільш 

важливих індикаторів конкурентоспроможності продукції, запорукою 

енергетичної безпеки, якісним критерієм інноваційного розвитку економіки 

(висвітлено у праці дисертанта [292]). 

Вищезазначене визначило логіку викладення параграфу: розрахунок  та 

динаміка інтегрального індикатору екологічної  складової управління 

ІФССОРЕ України (або МІЛР) у 2007-2017 рр. – порівняння енергоємності 

ВВП України з окремими країнами ЄС – оцінка інтенсивності використання 

енергії в Україні порівняно із світовими стандартами – формування висновків. 

Об’єднання вищезгаданих індикаторів в один інтегральний показник дозволить 

надати комплексну оцінку екологічної складової системи управління ІФССОРЕ  

України в 2007-2017 рр., а розрахунок передбачає виконання певних етапів, серед 

яких іде ідентифікація максимальних і порогових значень групи «екологічних» 

показників окремих країн ЄС. У нашому випадку це Німеччина, Польща, Літва – 

країни ЄС –  ближнє і дальнє зарубіжжя, а також бувша країна СРСР (табл. 3.8). 

При цьому варто врахувати той факт, що всі обрані автором показники для 

характеристики екологічної складової є за своєю фізичною суттю де- 

стимуляторами, що передбачає використання відповідної формули –  D: (Хmax –

 Хi) / Хmax [251], а також врахування коефіцієнту 1,1 підчас розрахунку 

коефіцієнту нормування [170, с. 77].  

Масив даних для розрахунку інтегрального індексу екологічної складової 

управління ІФССОРЕ України  2007-2017 рр. представлено у % до 2007 року.  

Результати аналізу дозволили виокремити проблему забруднення довкілля (ХЗ), 

засвідчили зниження шкідливих викидів СО2 через «перепочонок» промисловості 
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(Х2), а також констатували економію водних ресурсів (Х4) за рахунок зменшення 

чисельності населення країни (табл. 3.9). 

 

Таблиця 3.8 – Ідентифікація максимальних і порогових значень інтегрального 

………………..індексу екологічної складової управління ІФССОРЕ 

………………..України в 2007-20017 рр.  

 

Максимальні та порогові значення  

«екологічних» показників окремих країн ЄС 
Х1 Х2 Х3 Х4 

Німеччина 0,090 10,531 0,632 0,0449 

Польща 0,172 8,723 0,320 0,0368 

Літва 0,211 4,835 0,498 0,0568 

Україна 0,360 7,257 9,877 0,2357 

max 0,360 10,531 9,877 0,2357 

D: Кнорм 0,396 11,585 10,865 0,259 
Умовні позначення: Х1 – енергомісткість ВВП по ППС 2015 р.  (кг н.е. / $); (загальне 

постачання первинної енергії); Х2 – показники стану оточуючого середовища із урахуванням 

глобального потепління клімату (СО2, кг/особу); Х3 – утворення відходів на 1 особу, тис. т.; 

Х4 – спожито свіжої води на одну особу
2
, млн.м

3
.
 

Джерело: побудовано автором дисертації на основі даних джерел [309–314]. 

 

Таблиця 3.9 – Масив даних для розрахунку індексу екологічної складової 

…………………управління ІФССОРЕ України в 2007-2017 рр., % 

 

Роки Х1; (D) Х2; (D) Х3; (D) Х4; (D) 

2007 100 100 100 100 
2008 0,95 0,97 0,90 0,94 
2009 0,95 0,83 0,49 0,87 
2010 1,10 0,88 16726 0,98 
2011 0,96 0,93 17650 0,93 
2012 0,84 0,92 17829 0,97 
2013 0,86 0,90 17756 0,94 
2014 0,85 0,79 14106 0,81 
2015 0,80 0,69 1313 0,70 
2016 0,80 0,73 12489 0,71 
2017 0,75 0,66 15516 0,68 

Умовні позначення: Х1 – Х4 – показники екологічної підсистеми управління ІФССОРЕ, 

деталізовані у таблиці вище; D – дестимулятор. 

Джерело: побудовано автором дисертації на основі власних розрахунків із застосуванням 

програмного пакету MS Excel. 
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На основі первинних даних сформуємо нормований масив, що характеризує 

екологічну складову управління ІФССОРЕ України в 2007-2017 рр., а також 

визначимо в їх вагові коефіцієнти на основі методу головних компонент і 

ковзаючої матриці (табл. 3.10).  

 

Таблиця 3.10 – Нормований масив даних показників і вагові коефіцієнти 

…………………. інтегрального індексу екологічної складової управління 

………………… ..ІФССОРЕ України в 2007-2017 рр. 

 

Роки Х1 Х2 Х3 Х4 

2007 0,20731707 0,37360654 0,99489896 0,09091002 

2008 0,20959596 0,39120787 0,99543258 0,14626505 

2009 0,21212121 0,4798045 0,99754598 0,20488203 

2010 0,12626263 0,44669641 0,14710933 0,10682309 

2011 0,20707071 0,41840337 0,09999037 0,15026424 

2012 0,23484848 0,42189981 0,09090909 0,11198462 

2013 0,27525253 0,43350794 0,0945725 0,14554982 

2014 0,29292929 0,50652538 0,28071484 0,2604999 

2015 0,33333333 0,56782672 0,33049191 0,35987971 

2016 0,33585859 0,54320917 0,36315027 0,35339018 

2017 0,49116162 0,25798013 0,20882552 0,37933727 

Дисперсія 0,008583653 0,006709346 0,132862225 0,010954132 

Вагові 

коефіцієнти 0,05394813 0,04216814 0,83503716 0,06884656 

Ранг 3 4 1 2 

Умовні позначення: Х1 – Х4 – показники екологічної підсистеми управління ІФССОРЕ. 

Джерело: побудовано автором дисертації на основі власних розрахунків із застосуванням 

програмного пакету MS Excel. 

 

Аналіз даної таблиці дозволив заключити, що найбільшу вагу (0,83503716), а 

відповідно й проблему щодо забруднення оточуючого середовища в порівнянні із 

країнами ЄС, має змінна Х3 – утворення відходів на 1 особу. 

Решта (Х1, Х2, Х4) мають приблизно однокові значення, хоча у рейтингу домінує 

Х4 – спожито свіжої води на одну особу, потім йдуть Х1 – енергомісткість ВВП 
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по ППС 2015 р.  (кг н.е. / $) та Х3 – показники стану оточуючого середовища із 

урахуванням глобального потепління клімату (СО2, кг / особу). 

Наступним кроком стане розрахунок індексу екологічної  складової управління 

ІФССОРЕ України 2007-2017 рр. із застосуванням адитивної моделі, що дозволяє 

реалізувати всі переваги комплексного підходу відповідно часу та простору (табл. 

3.11). 

 

Таблиця 3.11 – Розрахунку індексу екологічної  складової управління 

…………………..ІФССОРЕ України в 2007-2017 рр. 

Роки Х1 Х2 Х3 Х4 

Індекс 

екологічної  

підсистеми МІЛР 

2007 0,011184 0,015754 0,8307776 0,0062588 0,8639751 

2008 0,011307 0,016497 0,8312232 0,0100698 0,8690969 

2009 0,011444 0,020232 0,832988 0,0141054 0,8787694 

2010 0,006812 0,018836 0,1228418 0,007354 0,1558442 

2011 0,011171 0,017643 0,0834957 0,0103452 0,1226552 

2012 0,01267 0,017791 0,0759125 0,0077098 0,1140826 

2013 0,014849 0,01828 0,0789716 0,0100206 0,1221217 

2014 0,015803 0,021359 0,2344073 0,0179345 0,2895041 

2015 0,132 0,023944 0,275973 0,0247765 0,4566937 

2016 0,018119 0,022906 0,303244 0,0243297 0,3685987 

2017 0,026497 0,488498 0,1743771 0,0261161 0,7154881 

2017 р. від 

2007 р.,(+,-) +0,015313 +0,472744  – 0,6564005 +0,0198573 – 0,148487 

Умовні позначення: Х1 – Х4 – показники екологічної підсистеми управління ІФССОРЕ. 

Джерело: побудовано автором дисертації за допомогою прикладного пакету програми 

Microsoft Excel на основі адитивної згортки та інформаційних джерел [309–314]. 

 

Отриманий інтегральний індекс екологічної складової управління ІФССОРЕ 

України в 2007-2017 рр. візуалізує динаміку його зниження на 17,19%, яка 

дозволяє виділити три етапи: 1) 2007-2010 рр. – етап суттєвого зниження рівня 

індексу із 0,8639751 до 0,1558442, тобто на 0,7081309, що зумовлено світовою 

фінансово-економічною кризою, збільшенням вартості ПЕР тощо; 2) 2011-

2013 рр. – етап після кризової адаптації, де індекс знаходився у діапазоні від 
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0,1226552 до 0,1221217, тобто майже на одному рівні; 3) 2013-2017  рр. – етап 

зростання, проте очевидне зростання від 0,1221217 до 0,7154881 не можна 

сприймати однозначно позитивно, враховуючи події, які відбувалися в Україні в 

цей період, зокрема розпорошення потенціалу національної промисловості (рис. 

3.6).  
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Рисунок 3.6 – Динаміка індексу екологічної складової .управління ІФССОРЕ 

………………України в 2007-2017 рр. 

Джерело: побудовано на основі розрахунків автора дисертації, що ґрунтуються на даних 

Державної служби статисти України, Мінфіну та Євростату за адитивною формою із 

використанням  програмного пакету MS Excel. 
 

При цьому сформовану на основі кореляційно-регресіного аналізу економетричну 

модель із високим ступенем достовірності коефіцієнту детермінації 

(R 2 =0,986159505) та відповідному критерію Фішера F(=106,9) > Fтабл 

(=0,112527) можна подати таким чином 

 

Y = 0,5 – 0,356X1 – 1,296X2+ 0,803X3+ 1,332X4             (3.1) 
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Причому всі коефіцієнти моделі відповідно критерію Стьюдента 

(tтаб=0,064988742, ta0=3,851479596,  ta1=-0,72951067, ta2=-6,45734708, 

ta3=18,55396321,  t a44,016361242) достовірні з ймовірністю 0.95. 

Під час аналізу екологічної складової управління  ІФСІСОРЕ України варто 

звернути увагу на те, що її складові (показники) доцільно розглядати з точки зору 

1) раціональності ведення господарства (ресурсозбереження: утворення відходів 

на 1 особу (тис. т.) і спожито свіжої води на одну особу (млн.м
3
)) та 

2) енергоефективності  процесів виробництва (енергомісткість ВВП і викиди 

СО2). 

Комплексність поняття «енергоефективність» (включає в себе поряд із 

енергоємністю ВВП ряд інших показників, у тому числі електро- і теплоємність 

ВВП, паливоємність ВВП, а також питомі показники: енерго- і елект-

роспоживання на душу населення, викиди шкідливих речовин від спалення та 

переробки ПЕР на одиницю площі, а також на душу населення тощо) дозволяє 

використовувати її як індикатор конкурентоспроможності продукції, запоруку 

енергетичної безпеки, якісний критерій інноваційного розвитку економіки. 

З погляду оцінки енергетичної ефективності економіки користуються 

енерегомісткістю ВВП як найбільш адекватним критерієм. Показник 

енергоємності ВВП відображає тенденції розвитку національної економіки із 

погляду енерговикористання, і за його динамікою відстежується обраний тип 

(енергозбережний, екстенсивний) і тенденції економічного розвитку країни. 

Підставою для такого ствердження слугує той факт, що енергоємність ВВП 

визначається не лише ефективністю використання енергоресурсів у процесі 

виробництва продукції чи надання послуг, а й структурою промислового 

виробництва, розвитком транспортної системи, географічним розміщенням 

країни, кліматичними умовами й іншими чинниками (праця дисертанта [322]). 

З точки зору останнього підходу – енергоефективності  процесів виробництва, 

енергоємність ВВП є занадто високою порівняно з іншими країнами, незважаючи 

на загальну тенденцію поступового зниження (рис. 3.7).  
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Рисунок 3.7 – Порівняльна динаміка енергоємності ВВП України в              

…………………..2007-2017 рр. із окремими країнами ЄС, кг н.е. / $ ПКС 2015 р. 

Джерело: побудовано автором на основі даних [309] із використанням  пакету MS Excel. 

 

 

У 2014 р., останній рік цілісної суверенної України, енергоємність ВВП 

залишалася високою (0,28 кг н.е./$ 2015 р.) порівняно із загальносвітовим рівнем 

(0,123) і поступалася лише Узбекистану та Росії  (представлено на рисунку 

додатока Л). 

Разом із тим низька енергоємність ВВП зовсім не означає, що країна має 

ефективну економіку. Так, низьку енергоємність мають як бідні країни Перу, 

Колумбія, Бангладеш, так і заможні Данія, Швейцарія, Англія.  

І немає підстав говорити про схожість їх економік. Проте країни з високою 

енергоємністю ВВП схожі в тому розумінні, що їх економіки у значній мірі 

орієнтовані на виробництво сировинних товарів або є крупними постачальниками 

на світовий ринок енергетичних ресурсів. Тобто, якщо національне господарство 

країни орієнтоване переважно на виробництво товарів першопочаткового 

розподілу, то її економіка буде вимушена витрачати більше енергії, і незмінюючи 
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структуру економіки розраховувати на серйозне підвищення енергоефективності 

ВВП немає підстав. 

Враховуючи перевищення інтенсивності використання енергії в Україні  

порівняно зі світовими стандартами 1990-2017 рр. протягом всього періоду 

становлення України як суверенної держави від max 3,58 рази до min 2,12 рази (в 

середньому в 2,85 рази), підвищення енергоефективності стає нині загальним 

пріоритетом програми модернізації національної промисловості (табл. 3.12). 

 

Таблиця 3.12. – Перевищення інтенсивності використання енергії в Україні  

…………………  порівняно зі світовими стандартами 1990-2017 рр., разів 
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Джерело: узагальнено автором у табличному вигляді та адаптовано на основі опрацювання 

інформаційного джерела [315]. 

 

Ключова роль ПЕК у розвитку всіх галузей економіки та забезпеченні життя 

населення беззаперечно пов’язана з енергетичною безпекою країни – 

гарантованим, надійним енерго- і паливо- забезпеченням, яке необхідне для 

сталого функціонування галузей матеріального виробництва та соціальної сфери, 

що здійснюється на економічно обґрунтованих засадах у стабільних умовах, а 

також їх виживання у надзвичайних ситуаціях (авторська праця [316]). 
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Перевищення інтенсивності використання енергії в Україні порівняно зі 

світовими стандартами 1990-2017 рр. від 2,12 до 3,58 разів, а також  виконання 

завдання поступового зниження енергоємності ВВП: 2020 р. – 24,3%, у 2030 р. – 

35,1% по відношенню до 2010 р., яке передбачено Енергетичною  стратегією на 

період до 2030 р. [275] обумовлює необхідність виокремлення причин наявного 

рівня енергоємності ВВП України. Так, високий рівень енергоємності ВВП 

України пояснюється декількома причинами: 1) домінуванням енергомістких 

галузей у структурі національної економіки; 2) неефективним використанням ПЕР 

і зростаючою загрозою поступової зупинки видобутку вугілля; 3) низьким 

технологічним укладом виробництва (частка 3 і 4 технологічного укладу у 

промисловому виробництві становить 95,9%), що обумовило його низьку 

рентабельність  (табл. 3.13). 

 

Таблиця 3.13 – Аналіз технологічної багатоукладності економіки України, % 

 

Показники Уклад Витрати на 

3-й і 4-й 

технолог. 

уклади 

3-й 4-й 5-й 6-й 

Обсяг виробництва 57,9 38 4 0,1 95,9 

Фінансування наукових розробок 6 69,7 23 0,3 75,7 

Затрати на інновації 30 60 8,6 0,4 90,0 

Інвестиції 75 20 4,5 0,5 95 

Капітальні затрати на модернізацію 83 10 6,1 0,9 93 
Джерело: адаптовано автором дисертації на підставі опрацювання джерел [317, 318]. 

 

Нерентабельна робота теплових електростанцій (у 2008 р. мали рентабельність 

нижче 10%, а з 2009 р. вона «пішла у мінус») стала причиною неплатежів у 

технологічних ланцюгах: енергетичне вугілля – електроенергія – метал (хімічна 

продукція), коксівне вугілля – коксохімія – метал, а відключення споживачів і 

загроза розвалу енергосистеми країни – наслідком такої ситуації. Аналіз 

структури споживання енергоресурсів України показав переважання у ній (74%) 

вугілля та природного газу (табл. 3.14).  
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Таблиця 3.14. – Аналіз структури споживання енергоресурсів, % 

 

Країна Вид енергоресурсу 

нафта 

Р
ей

ти
н

г природний 

газ 

Р
ей

ти
н

г вугілля 

Р
ей

ти
н

г атомна 

енергетика 

Р
ей

ти
н

г гідро-

енергія 

Р
ей

ти
н

г 

Україна 9 3 44 1 30 1 13 2 2 3 

США 39 2 24 3 23 2 8,2 3 3,1 2 

ЄС 44,2 1 22,5 2 13,4 3 13,8 1 5 1 
Джерело: адаптовано та проаналізовано автором дисертації на підставі опрацювання джерела 

[319, с. 163]. 

 

Крім того зменшення попиту на вугілля з боку металургії та енергетики з початку 

2009 р. призвело до його накопичення на складах теплових електростанцій і в 

шахтах, а тривала антитеррорестична операція 2014-2017 рр. на території 

шахтарських регіонів провокує загрозу поступової зупинки видобутку вугілля з 

відповідними соціально-економічними наслідками для економіки країни взагалі. 

Вищезазначене зумовлює необхідність підвищення ефективності управління 

інноваційною діяльністю як антикризового заходу в енергетичному секторі, 

зокрема на гірничодобувних підприємствах – дієвого інструменту оновлення та 

розвитку національної промисловості, а також стає основою підвищення 

енергоефективності в умовах геополітики нового часу (деталізовано у праці 

дисертанта [241]). 

Враховуючи той факт, що ПЕК України забезпечує її потреби в первинних 

енергетичних ресурсах на 47% [320], а потреби в електричній енергії 

задовольняються виключно за рахунок власного виробництва, небезпечною стає 

значна залежність від імпорту нафти, газу та ядерного палива, що  створює 

напругу в економічній, політичній і соціальній сферах. 

Аналіз нинішньої ситуації, яка склалася з енергозабезпеченням в Україні, дуже 

нагадує ситуацію в Данії до 1976 р., коли значну частку коштів, зароблених у 

інших галузях остання, витрачала на придбання енергоресурсів. Із 1976 р. 
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масштабно впроваджуючи вітро- і геліоенергетику, технології використання біо-

маси, біогазу та енергозберігаючі технології у виробництві, Данія за 12–15 років 

перетворилась із бідної країни на багату, населення якої має високий рівень 

задоволення ЖВІ, а уряд здійснює незалежну політику на світовій арені. Оцінка 

досвіду Данії щодо модернізації ПЕК, який нині активно використовують усі 

країни-члени ЄС, а також США, Індія, Китай дозволяє підняти питання щодо 

доцільності його впровадження у практику господарювання України (висвітлено у 

праці дисертанта [292] на підставі опрацювання джерел [279, 321]). 

Для країн, що не володіють достатніми власними енергетичними ресурсами, 

особливої актуальності набувають проблеми забезпеченості ними, а для країн-

експортерів енергоресурсів важливе значення має стабільність ринків збуту. Тому 

для сталого розвитку національного господарства необхідно економічно грамотно 

зважувати потенціал країни з позиції наявності або відсутності ПЕР, 

дотримуючись певних принципів і науково-обґрунтованої методики оцінки 

ефективності використання ПЕР (представлено у таблиці додатка Л, праця 

дисертанта [316, 322], деталізовано у п. 4.4). 

Проаналізувавши «Державний стандарт України. ДСТУ 2420-94. УДК 

006.72:620.9. Енергоощадність. Терміни та визначення» та «Державний стандарт 

України. ДСТУ 3755-98. Енергозбереження. Номенклатура показників 

енергоефективності та порядок їхнього внесення у нормативну документацію» 

стає очевидною відсутність єдиної теоретико-методологічної бази визначення та 

аналізу показників енергоефективності на різних ієрархічних рівнях. Вся 

необхідна для розрахунків показників енергетичної ефективності інформація в 

статистичних звітностях, які публікує Державна служба статистики України, 

повністю або не в повній мірі узгоджена з підходами, які використовують світові 

організації. 

Привертає увагу той факт, що одні джерела подають інформацію в цінах базового 

року в кг у. п / грн, а інші в кг у. п./$, що ускладнює співставлення та оцінку 

енергоефективності України. 
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Не враховується наявність потужного «тіньового» сектора економіки в Україні, 

обсяги якого чітко не визначені, про що свідчать «Методологічні положення 

обчислення обсягів економіки, яка безпосередньо не спостерігається», 

затверджені Наказом Держкомстату України від 31.12.2004 р. № 680. Крім того 

«дійсні витрати енергії розраховуються доволі точно, а дійсній обсяг продукції –

 ні» [277, c. 5]. З огляду на вищезазначене, стає очевидною неможливість 

виявлення дійсної енергоємності ВВП. 

Проблеми визначення та аналізу показників енергетичної ефективності, що  

зумовлені як недоліками національної статистики, так і практичним обліком 

витрат енергії та обсягу продукції, потребують розробки відповідного 

методичного забезпечення щодо оцінки енергоефективності України на всіх 

рівнях (на підставі [276] висвітлено у праці дисертанта [322]).  

Вищевикладене дозволило виокремити основні напрями сталого інноваційного 

розвитку СОРЕ України, які покликані стати запорукою найменшої її уразливості: 

1) орієнтація на виробництво як для зовнішнього, так і внутрішнього ринків, 

спрямоване на кінцевий продукт; 2) підвищення ефективності використання ПЕР 

за рахунок зменшення енергетичних втрат по всій довжині ланцюжка – від 

виробника до кінцевого споживача; 3) застосування світового досвіду 

інтенсифікації ПЕР; 4) енергомодернізація наявних і будівництво нових 

енергоефективних споруд тощо (праця дисертанта [291]). 

Отже, охарактеризовано екологічну складову управління ІФССОРЕ України з 

позиції «розумного» використання ресурсв шляхом аналізу двох груп показників 

щодо раціональності ведення господарства (Х3, Х4) та енергоефективності 

процесів виробництва (Х1, Х2). На основі методу головних компонент, ковзаючої 

матриці, адитивної згортки розраховано та побудовано динаміку інтегрального 

індикатора екологічної складової управління ІФССОРЕ в 2007-2017 рр. із 

врахуванням порогових значень окремих країн ЄС – Польщі, Літви, Німеччини. 

В результаті виокремлено три етапи еволюції «екологічного індикатора»: 2007-

2010 рр., 2011-2013 рр., 2013-2017 рр., які зумовлені впливом політичних і 
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фінансово-економічних чинників, а його збільшення в 6,27 рази в порівнянні із 

2012 р. (0,1140826) обумовлено не впливом інноваційних енергозберігаючих 

технологій, а ентропією національної промисловості, що в решті решт формує 

ситуацію «інноваційного перепочинку». Крім того виявлено зміну індексу 

екологічної складової управління ІФССОРЕ на (– 0,148487), що викликана 

збільшенням енергомісткості ВВП по ППС 2015 р. на 0,015313, впливом 

показника стану оточуючого середовища із урахуванням глобального потепління 

клімату СО2 (+0,472744), обсягом спожитої свіжої води на одну особу 

(+0,0198573), а також зниженням показника утворення відходів на 1 особу, тис. т. 

( – 0,6564005) через зменшенням чисельності населення України. 

На підґрунті причинно-наслідкового аналізу показників екологічної складової 

управління ІФССОРЕ позиціоновано енергоємність ВВП як найбільш адекватний 

критерій «розумного» використання ресурсів і зворотний показник енергоефек-

тивності, політика якої включає у себе завдання не лише із реалізації потенціалу 

енергозбереження на всіх рівнях, а й ряд цілей із економічної, екологічної, 

енергетичної політики, що дозволяє еволюціонувати в контексті концепції сталого 

інноваційного розвитку. 

Виокремлено перевищення інтенсивності використання енергії в Україні 1990-

2017 рр. у порівнянні зі світовими стандартами, при поступовій тенденції її 

щорічного зниження в 2,12 рази (2017 р).  

бґрунтовано «енергоефективність» як індикатор конкурентоспроможності 

виробничої ситеми, запоруку енергетичної безпеки, якісний критерій 

інноваційного розвитку економіки, а також сформовано нагальну потребу в 

удосконаленні методичного забезпечення оцінки енергоефективності України на 

всіх рівнях національного господарства. 

Таким чином, удосконалено науково-методичний підхід до оцінки екологічної 

складової управління ІФССОРЕ країни, який являє собою поступовий аналіз 

зміни інтегрального «екологічного» індексу, що містить, на відміну від інших, 

найбільш значимі для сталого інноваційного розвитку СОРЕ показники двох груп 
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щодо 1) енергоефективності процесів виробництва: енергомісткість ВВП по ПКС 

(кг н.е./$); показники стану оточуючого середовища із урахуванням глобального 

потепління клімату (СО2, кг/особу); 2) раціональності ведення господарства: 

утворення відходів на 1 особу, тис. т.; споживання свіжої води на одну особу, 

млн.м
3
; ґрунтується на адитивній згортці, методі головних компонент і сказаної 

матриці; позиціонує енергоефективність як причину конкурентоспроможності 

промислової продукції та комплексне поняття, що дозволяє формувати основні 

напрями розвитку національної промисловості та програми її «розумного» 

використання ресурсів (ресурсо- й енерго- модернізації, заощадження, 

збереження). 

 

3.3.  Оцінка економічної складової управління інноваційними факторами 

сталого розвитку соціально орієнтованої економіки  

 

 

3.1.1 Тенденції розвитку процесів управління інноваційними факторами 

сталого соціально орієнтованого вектору її розбудови: економічний аспект 

 

Алгоритм параграфу наслідує таку логіку: розрахунок та динаміка індексу 

економічної складової управління ІФССОРЕ – виокремлення найбільш вагомих 

(значимих) показників – побудова моделі економічної підсистеми на основі 

кореляційно-регресійного аналізу – на основі факторного аналізу формування їх 

груп і виявлення причинно-наслідкових зв’язків між ними з метою виокремлення 

найбільш суттєвих проблем процесу управління  ІФССОРЕ України в 2007-

2017 рр.. 

З метою розрахунку та побудови зміни індексу економічної складової управління 

ІФССОРЕ України в 2007-2017 рр. сформуємо масив вхідних даних (табл. 3.15). 
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Таблиця 3.15 – Формування масиву даних для розрахунку індексу економічної 

…………………складової управління ІФССОРЕ України в 2007-2017 рр. 

 

Роки % 

насе-

лення,  

що 

корис-

туєть-

ся 

Інтер-

нет 

Рівень 

безро-

біття, % 

Проду-

ктивність 

праці, 

млн. дол. 

США на 

тис. 

зайнятих 

осіб 

Ступінь 

зносу 

основ- 

них 

засобів, 

 % 

% 

ВВП 

на 
НДДКР 

Інфля-

ція, 

% 

По-

крит-

тя 

імпор-

ту 

екс-

пор-

том, 

% 

Держа

вний 

зовні

шній 

борг, 

% до 

ВВП 

Рівень 

тіньо-

вої 

еконо

міки, 

% від 

обсягу 

офіцій

ного 

ВВП 

х x1 (S) x2 (D) x3(S) x4(D) x5 (S) x6(D) x7(S) x8(D) x9(D) 

2007 20 6,9 6,8271 52,6 0,9 116,6 0,8987 56 38,71 

2008 22 6,9 8,5824 61,2 0,8 122,3 0,8554 56,5 36,65 

2009 25 9,8 5,806 60 0,9 112,3 0,9743 88,6 43,53 

2010 33 8,8 6,731 74,9 0,8 109,1 0,9547 86 42,15 

2011 39 8,6 8,051 75,9 0,7 104,6 0,9257 77,4 39,19 

2012 50 8,1 8,636 76,7 0,8 99,8 0,8961 76,8 39,65 

2013 53 7,7 8,984 77,3 0,8 100,5 0,9043 77,5 39,99 

2014 57 9,7 7,293 83,5 0,6 124,9 1,0543 95,8 39,95 

2015 58 9,5 5,511 60,1 0,55 143,3 1,0883 131 42,9 

2016 63 9,7 5,73 58,1 0,48 112,4 1,0112 121,7 35 

2017 65 9,9 6,941 58,1 0,45 113,7 0,9521 103,9 31 
2017 р. 

від 
2007 р. 

(+,–) 

+45 +3 +0,1139 +5,5 (0,45) (2,9) +0,053 +47,9 (7,71) 

2017 р./ 
2007 р. 

(%) 

325 143,48 101,67 110,46 50 97,51 105,94 185,54 80,08 

Джерело: складено та розраховано автором дисертації на основі даних [248, 314, 323-333] за 

допомогою програмного пакету Мicrosot Excel. 

 

Зміна показників економічної складової управління ІФССОРЕ України в 2007-

2017 рр. розрахована у таблиці вище та подана на рис. 3.8.  

Тенденцію зростання наслідували у звітному 2017 р. порівняно із базовим 2007 р.: 

x1 – рівень використання Інтернету населення як свідчення інформаційного 

розвитку суспільства (на 325 %) та х3 – продуктивність праці (+0,1139 млн. дол. 

США на тис. зайнятих осіб або 1,1%), що є стимуляторами розвитку економіки; а 

також x2 – рівень безробіття, х4 – ступінь зносу основних засобів, х8 – показник 

державного зовнішнього боргу (185, 54%!), що є де стимуляторами і маркерами 
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серйозних проблем, які пов’язані із неефективним державним антикризовим 

регулюванням, зокрема фінансовим і управлінням виробництвом. 
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Рисунок 3.8 – Динаміка зміни показників економічної складової управління 

………………...ІФССОРЕ України в 2007-2017 рр. 

Джерело: узагальнено та побудовано автором дисертації на основі джерел [248, 314, 323-333]  

із використанням програмного пакету Мicrosot Excel. 

 

Далі в контексті оцінки управління інноваційними факторами розвитку 

національної економіки щодо сталого соціально орієнтованого вектору її 

розбудови варто виокремити назрілу проблему зносу основних засобів, яка 

стосується гармонізації форм власності великого та малого бізнесу, модернізації 

національної промисловості та її оцінки відповідно до концептуальної схеми 

системи управління ІФССОРЕ висвітлено у працях дисертанта [334-336] на основі 

опрацювання джерел [235, 337-343]). 
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Так, привертає увагу показник ступеня зносу основних засобів, який перейшов 

дозволені межі (83,5% у 2014 р.), актуалізувавши доцільність гармонізації 

відносин власності як на підприємствах промисловості, так і всієї національної 

економіки, що пов’язано із приватизацією великих і малих підприємств і 

ставленням населення до ситуації. Аналіз цих процесів у 1992-2016 рр. показав, 

що негативне ставлення населення до великої приватизації значно збільшилося 

останніми роками (рис. 3.9).  
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Рисунок 3.9 – Частка осіб, що негативно ставилася до приватизації в Україні 

………………..протягом 1994–2016 рр. (у % до загального числа опитаних) 

Джерело: обґрунтовано, побудовано із використанням програмного пакету Мicrosot Excel, і 

оприлюднено автором дисертації у його наукові праці [334] на підставі опрацювання джерела 

[344, с.22-23]. 
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Зросла частка незадоволених осіб до приватизації великих підприємств на 20,6% у 

2016 р. порівняно із 1992 р., хоча порівняно з 2007 р. вона зменшилася на 4,8%, а 

щодо приватизації малих – зросла на 23,3%. Тобто в умовах українських реалій 

приватизація як інструмент підвищення ефективності господарювання не 

виправдала себе, а навпаки стала каталізатором ентропії головного драйверу 

розвитку національної економіки – промисловості.  

Порогове значення зносу основних засобів стало початком деструктивних 

процесів в усій економіці України, що негативно вплинуло на рівень задоволення 

ЖВІ населення та зникнення середнього класу – основи СОРЕ. Тенденцію 

зниження в економічній підсистемі управління ІФССОРЕ України 2007-2017 рр. 

протягом аналізованого періоду наслідували такі змінні: х5 – % ВВП на НДДКР 

(на 50%!), що свідчить про серйозні проблеми як в управлінні виробництвом, так і 

інноваційним розвитком країни, що потребує детальної його оцінки та 

виявлення основних причин цього. Негаразди у вищезазначених сферах 

обумовили зниження х7 – показника покриття імпорту експортом, що є 

індикатором погіршення конкурентоспроможності економіки на інноваційних 

засадах. Водночас зниження значень дестимуляторів х6 – інфляція (97,51%) та  

х9 – рівень тіньової економіки у % від обсягу офіційного ВВП (80,08%), говорить 

про певні реалізовані, але ще недостатні зусилля органів державного 

регулювання. 

З метою визначення коефіцієнту нормування опрацюємо сформований масив 

даних щодо розрахунку індексу економічної підсистеми управління ІФССОРЕ 

України в 2007-2017 рр., розподіляючи чинники на стимулятори та 

дестимулятори, порогові значення яких відповідають максимальним значенням 

індикаторів і порогових меж змінних для обраних нами країн ЄС – ближнього та 

дальнього зарубіжжя, а також бувших країн СНД. При цьому зауважимо на 

необхідність імплементації коефіцієнту 1.1 [170, с. 77] під час формування 

коефіцієнту нормування відповідно до нових результатів досліджень фахівців 

Інституту економіки промисловості НАН України  (табл. 3.16). 
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Таблиця 3.16 – Визначення коефіцієнту нормування для стимуляторів і 

……………………дестимуляторів щодо розрахунку індексу економічної 

……………………складової управління ІФССОРЕ України в 2007-2017 рр. 

 

Країни x1 (S) x2 (D) x3(S) x4(D) x5 (S) x6(D) x7(S) x8(D) x9(D) 

Німеччина 92 8,5 91826 ... 3,02 102,8 1,20566 79,9 11,69 

Польща 76 10,3 4,4 ... 1,03 104,2 1,08299 55,7 23,51 

Літва 80 17,8 8,9 ... 1,04 111,1 1,03585 42,6 24,29 

Україна 65 9,9 8,984 83,5 0,7738 143,3 1,0883 131 43,53 

S: Кнорм = max 92 17,8 91826 83,5 1,04 143,3 1,206 131 43,53 

D: Кнорм = maх×1,1* х 19,58 х 91,85 х 157,63 х 144,1 47,88 

Умовні позначення: x1 - рівень використання Інтернету, % населення; x2 - рівень безробіття, 

%; х3 - продуктивність праці, млн. дол. США на тис. зайнятих осіб; х4 - ступінь зносу основних 

засобів, %; х5 - % ВВП на НДДКР; х6 - інфляція, %; х 7- показник покриття імпорту, %; х8 - 

врахування державного зовнішнього боргу (% до ВВП); х9 - рівень тіньової економіки у % від 

обсягу офіційного ВВП; 

… -- дані відсутні через особливості статистичних досліджень окремих  країн;  

* розраховано із урахуванням коефіцієнту 1.1  для  D: (Кнорм – Хі) / Кнорм [170, с. 77]. 

Джерело: складено та розраховано автором дисертації у табличному вигляді на основі даних 

[248, 314, 323-333]. 
 

Визначенню вагових коефіцієнтів сприятиме метод головних компонент і 

ковзаючої матриці [251], що має опануватися на теренах нормованих значень із 

застосуванням коефіцієнту нормування для стимуляторів і дестимуляторів 

відповідно (табл. 3.17). 

Результати визначення вагових коефіцієнтів індексу економічної складової 

управління ІФССОРЕ України 2007-2017 рр. методом головних компонент 

дозволили виокремити три чинника, які мають найбільшу вагу, зокрема рівень 

використання Інтернету (x1) – 0,27924; врахування державного зовнішнього боргу 

(% до ВВП) (x8) – 0,25416535 і % ВВП на НДДКР (х5) – 0,201446258. Це 

дозволило використовувати їх як базові підчас характеристики формування 

основних тенденцій розвитку національної економіки. 

Далі розрахуємо індекс економічної складової управління ІФССОРЕ України 

2007-2017 рр. використовуючи зважені значення змінних у форматі адитивної 

згортки (табл. 3.18). 
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Таблиця 3.17 – Результати нормування та визначення вагових коефіцієнтів для 

…………………розрахунку індексу економічної складової управління ІФССОРЕ 

…………………України в 2007-2017 рр.…… ююююю 

 

Умовні позначення: x1 - рівень використання Інтернету, % населення; x2 - рівень безробіття, 

%; х3 - продуктивність праці, млн. дол. США на тис. зайнятих осіб; х4 - ступінь зносу основних 

засобів, % х5 - % ВВП на НДДКР; х6 - інфляція, % х 7- показник покриття імпорту , %; х8 - 

врахування державного зовнішнього боргу (% до ВВП); х9 - рівень тіньової економіки у % від 

обсягу офіційного ВВП 

Джерело: складено та розраховано автором дисертації на основі даних [248, 314, 323-333] за 

допомогою програмного пакету Мicrosot Excel. 

 

Таблиця 3.18 – Результати розрахунку індексу економічної складової (ІЕП) 

………………….управління ІФССОРЕ України в 2007-2017 рр. 

 
Роки x1 (S) x2 (D) x3(S) x4(D) x5 (S) x6(D) x7(S) x8(D) x9(D) ІЕП 

2007 0,06070 0,01841 1,117E-13 0,04661 0,17433 0,0120 0,02384 0,15539 0,00925 0,50162 

2008 0,06677 0,01841 1,405E-13 0,03640 0,15496 0,0104 0,02269 0,15451 0,01133 0,47650 

2009 0,07588 0,01420 9,503E-14 0,03782 0,17433 0,0133 0,02584 0,09789 0,00439 0,44470 

2010 0,10016 0,01566 1,102E-13 0,02013 0,154959 0,0142 0,02532 0,10248 0,00578 0,43977 

2011 0,11837 0,01595 1,318E-13 0,01894 0,135589 0,0156 0,02455 0,11765 0,00875 0,45644 

2012 0,15176 0,01667 1,414E-13 0,01799 0,15496 0,0168 0,02377 0,11871 0,00831 0,50999 

2013 0,16087 0,01725 1,47E-13 0,01728 0,15496 0,0096 0,02796 0,11747 0,00796 0,51442 

2014 0,17301 0,01435 1,194E-13 0,00992 0,11622 0,0096 0,02796 0,08519 0,00800 0,44530 

2015 0,17604 0,01464 9,02E-14 0,03770 0,10653 0,0042 0,02886 0,02311 0,00503 0,39715 

2016 0,19122 0,01435 9,379E-14 0,04008 0,09298 0,0133 0,02682 0,02311 0,01300 0,41585 

2017 0,19729 0,01406 1,136E-13 0,04008 0,08716 0,0129 0,02525 0,07091 0,01703 0,46572 

Умовні позначення: x1 – х9 складові індексу економічної підсистеми (див. табл. вище). 

Джерело: складено та розраховано автором дисертації на основі даних [248, 314, 323-333] за 

адитивною моделлю шляхом використання програмного пакету Мicrosot Excel. 

Роки x1 (S) x2 (D) x3(S) x4(D) x5 (S) x6(D) x7(S) x8(D) x9(D) 

2007 0,21739 0,64760 7,4348E-05 0,42733 0,86538 0,2602 0,74519 0,61138 0,19157 

2008 0,23913 0,64760 9,3464E-05 0,333696 0,76923 0,2240 0,70929 0,60791 0,23459 

2009 0,27174 0,49949 6,3228E-05 0,34676 0,86538 0,2874 0,80788 0,38515 0,09091 

2010 0,3587 0,55056 7,3302E-05 0,18454 0,76923 0,3077 0,79163 0,40319 0,11973 

2011 0,42391 0,56078 8,7677E-05 0,17365 0,67308 0,3363 0,76758 0,46287 0,18155 

2012 0,54348 0,58631 9,4047E-05 0,16494 0,76923 0,3623 0,74303 0,46704 0,17194 

2013 0,57609 0,60674 9,7837E-05 0,15841 0,76923 0,2075 0,87421 0,46218 0,16484 

2014 0,61957 0,50460 7,9422E-05 0,09091 0,57692 0,2075 0,87421 0,33518 0,16568 

2015 0,63043 0,51481 6,0016E-05 0,34567 0,52885 0,0907 0,9024 0,09091 0,10407 

2016 0,68478 0,50460 6,2401E-05 0,36745 0,46154 0,2868 0,83847 0,09091 0,26905 

2017 0,70652 0,49438 7,5589E-05 0,36745 0,43269 0,2786 0,78947 0,27897 0,35259 

Вага 0,27954 0,02846 1,503E-09 0,10918 0,20166 0,04633 0,0320 0,25444 0,04836 

Ранг 1 8 9 4 3 6 7 2 5 
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Отримана тенденція зміни індексу економічної складової управління ІФССОРЕ 

України в 2007-2017 рр. має хвилеподібний характер із максимальними 

значеннями у базовому 2007 р. – 0,50162 і мінімальним у 2015 р. – 0,39715. У 2017 

р. індекс змінився на 0,0359, тобто на 7,16% проти 2007 р.. Динаміка індексу чітко 

передає вплив фінансово-економічної кризи 2008 р., а також подій 2014 р., 

формуючи «дно параболи» (рис. 3.10). 

 

y = -5E-05x6 + 0,0018x5 - 0,0267x4 + 0,1874x3 - 0,6433x2 + 0,9712x

R2 = 0,9036
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Рисунок 3.10 – Динаміка зміни індексу економічної складової управління 

………………….ІФССОРЕ.України в 2007-2017 рр. 

Джерело: побудовано автором дисертації на основі власних розрахунків із урахуванням 

порогових значень за адитивною моделлю із використанням пакету Мicrosot Excel. 

 

При цьому зниження витрат на НДДКР на 50% у порівнянні із базовим 2007 р. 

залишило країну без технологічного захисту, знизило конкурентоспроможність 

національної економіки, спричинило імпульс для ентропії національної 

промисловості, актуалізувало проблеми національної безпеки шляхом зростання 

зовнішнього боргу (185,54% порівняно із 2007 р.). 

Якщо скористатися програмою «Регресія» пакету «Аналізу даних» Microsoft Excel 

для аналізу економічної складової управління ІФССОРЕ України за 2007-2017 рр., 

то отримаємо модель високого ступеня достовірності R 2  = 0,99999982 і з високим 

показником кореляції 0,99999991 між його змінними (табл. 3.19). 
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Таблиця 3.19 – Результати кореляційно-регресійного аналізу показників 

…………………….економічної складової управління ІФССОРЕ України в 

…………………….2007-2017 рр. 

 

 

Показники 
Коефіцієнти 

Стандартна 

похибка 

Стандартні 

похибки 

коефіцієнтів 
Y-перетин 0,185513359 0,000625 t0=296,8168877 

Змінна  X 1 0,343496347 0,000789 t1= 435,5384239 

Змінна X 2 0,997890285 0,015741 t2=63,39357128 

Змінна X 3 0 0 t3=65535 

Змінна X 4 1,001749893 0,002693 t4= 372,0166681 

Змінна X 5 0,998877866 0,002121 t5= 471,0572063 

Змінна X 6 1,004287596 0,009273 t6=108,2982093 

Змінна X 7 1,018708536 0,01957 t7=52,05327756 

Змінна X 8 0 0,00152 t8=0 

Змінна X 9 0,993219042 0,013097 t9=75,83440571 

Критерій Фішера (F) 1366563 х tтаб=6,20534681 

F табл.  19,3709929 х х 

Коефіцієнт кореляції 0,999999909 Результат 

Коефіцієнт детермінації (R 2 ) 0,999999817 Yекон. субсистеми  = 

= 0,186+0,343Х1+0,998Х2+ 

+ 0Х3+Х4+0,999Х5+1,004Х6+ 

1,019Х7+0Х8+0,993Х9 

Нормований R 2   0,499999085 

Стандартна похибка регресії 3,61212E-05 

Кількість спостережень (n) 11 

Джерело: побудовано автором дисертації на основі власних розрахунків за допомогою  

програми «Регресія» з пакету «Аналізу даних» Microsoft Excel. 
 

Отже, згідно критерію Фішера F >F табл, отримана модель є достовірною, як і 

значення всіх коефіцієнтів крім Х3 і Х8 згідно критерію Стьюдента. Це свідчить 

про проблеми в економіці і потребує подальшого дослідження в контекті 

мультиколеніарності. Поряд із цим проведено факторний аналіз економічної 

складової управління ІФССОРЕ України 2007-2017 рр. із застосуванням 

програмного пакету SPSS, результати якого дозволили виокремити три групи 

чинників: 1) інформаційно-технологічні (підтримки національної безпеки)  

[Х1, Х2, Х5, Х8]: відсоток населення, що користується Інтернетом, рівень 

безробіття, % ВВП на НДДКР, державний зовнішній борг; 2) монетарні (цінові) 

[Х6, Х7, Х9]: інфляція, покриття імпорту експортом, рівень тіньової економіки; 
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3) репродуктивно-виробничі [Х3, Х4]: продуктивність праці, ступінь зносу 

основних засобів (табл. 3.20) 

 

Таблиця 3.21 – Матриця повернутих компонент економічної складової 

……………………управління ІФССОРЕ України в 2007-2017 рр. 

 

Показники економічної підсистеми 
Групи компонент 

1 2 3 

Х1 -,946 ,037 ,209 

Х2 ,775 ,257 ,188 

Х3 ,352 ,411 ,773 

Х4 ,082 ,180 -,944 

Х5 ,941 -,173 ,145 

Х6 ,237 ,593 ,196 

Х7 -,649 -,694 ,088 

Х8 ,869 ,308 ,298 

Х9 -,386 ,859 -,171 
Джерело: отримано автором дисертації на основі власних розрахунків із допомогою 

програмного пакету SPSS. 

 

Відповідно до отриманих результатів факторного аналізу побудуємо графік 

групової динаміки компонентів економічної складової управління ІФССОРЕ 

України 2007-2017 рр.: інформаційно-технологічних (підтримки національної 

безпеки), монетарних (цінових) і репродуктивно-виробничих (рис. 3.11).  

Вищезазначене дозволяє констатувати, що 1) рівень фінансування НДДКР 

зумовлює: а) відсоток користувачів Інтернету, що пояснюється виникненням 

новітніх інформаційних технологій; б) рівень безробіття, викликаний неухильним 

розвитком НТП; в) розмір державного зовнішнього боргу, що при відсутності 

нормативного фінансування вітчизняної науки та освіти актуалізує питання 

національної безпеки; 2)  рівень інфляції в країні  впливає на рівень тіньової 

економіки та процеси ЗЕД країни, зокрема покриття експорту імпортом; 

3) ступінь зносу основних засобів обумовлює рівень продуктивності праці, що 

характеризує процес відтворення національного виробництва. 
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Рисунок 3.11 – Групова динаміка чинників економічної складової управління 

…………………ІФССОРЕ України в 2007-2017 рр. : інформаційно-

………………...технологічні, монетарні (цінові) та репродуктивно-виробничі 

Джерело: побудовано автором дисертації на основі результатів проведеного факторного 

аналізу шляхом використання програмного пакету Мicrosot Excel. 
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Наступним етапом стане проектування розвитку економічної складової 

управління ІФССОРЕ України 2007-2017 рр. за допомогою економетричної 

моделі, достовірність якої підтверджена прийнятним значенням коефіцієнту 

детермінації R^2= 0,689768 (табл. 3.22). 

 

Таблиця 3.22 – Результати регресійного аналізу показників економічної 

……………………складової управління ІФССОРЕ України в 2007-2017 рр. 

 

Характеристики 
Групи змінних 

Табличні значення 
a3 a2 a1 a0 

Коефіцієнти 0,017268 0,016689 0,020181 0,460678 taб3 = 2,171735079 

Стандартні 
похибки 

0,007951 0,007951 0,007951 0,007581 taб2 = 2,098891934 

Коефіцієнт 
детермінації R^2  

0,689768 х х х taб1 = 2,53811429 

Критерій  
Фішера 

5,187926 х х х taб0 = 60,76659205 

Дисперсії 0,00984 х х х tтаб = 2,364624251 

Критерій  
Фішера табл. 

Fтаб= 4,346831 х х х 

Результат Yеконом підсистеми = 0,4607 + 0,0202X1 + 0,0167X2 + 0,0173X3 
Джерело: отримано автором на основі власних розрахунків із допомогою програмного пакету 

SPSS Statistics. 
 

При збільшенні значення індикаторів інформаційно-технологічної групи чинників 

на 1% індекс економічної складової управління ІФССОР України зросте на 

0,0202% за умови константи останніх. При зростанні на 1% монетарної (цінової) 

групи чинників індекс економічної складової управління ІФССОР України зросте 

на 0,0167%, а при зростанні на 1% індикаторів репродуктивно-виробничої групи 

індекс економічної підсистеми управління ІФССОР України зросте на 0,0172%.  

Оскільки F > F табл, то модель достовірна з ймовірністю 0,95. Достовірність 

коефіцієнтів моделі перевіремо за критерієм Стьюдента, оскільки tа1> tтаб і tа0> 

tтаб, то дані коефіцієнти достовірні з ймовірністю 0,95. Оскільки tа2< tтаб і tа3< 

tтаб, то коефіцієнти а2 і а3 статистично дорівнюють 0. 
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Таким чином, на основі методу головних компонент, ковзаючої матриці, 

адитивної згортки проведено розрахунок та побудовано динаміку індексу 

економічної складової управління ІФССОРЕ, під час чого виокремлено найбільш 

вагомі чинники його впливу – % населення, що користується Інтернет, витрати на 

НДДКР і державний зовнішній борг. Виявлено зниження рівня індексу 

економічної підсистеми у 2017 р. на 0,0359, тобто на 7,16% проти 2007 р., що 

свідчить про певні прорахунки в управлінні інноваційними факторами розвитку 

національної економіки в контексті сталого соціально орієнтованого вектору її 

розбудови. 

Виокремлено тенденції інформатизації українського суспільства, зростання рівня 

безробіття; загострення проблем технологічної відсталості, експртно-сировинної 

й імпортної орієнтації, ентропії промисловості через невдалу приватизацію, 

залежності від зовнішнього інвестора. 

Проведений факторний аналіз дозволив назвати групи чинників, що формують 

основні причинно-наслідкові зв’язки в 2007-2017 рр.: інформаційно-технологічні, 

монетарні (цінові) та репродуктивно-виробничі. Проте лише перша група 

чинників –  інформаційно-технологічні, які є значимими характеристиками нової 

економіки (інформаційної, інноваційної, економіки знань) і стосуються підтримки 

національного суверенітету (відсоток населення, що користується Інтернетом, 

рівень безробіття, відсоток ВВП на НДДКР, державний зовнішній борг) згідно 

критерію Стьюдента є достовірними, а відповідно саме їх варто застосовувати як 

базові інструменти управління економічною підсистемою нині. 

Це зумовило необхідність дослідження проблем інноваційного розвитку 

економіки та активізації його потенціалу в умовах нестабільності та змін як 

економічної причини кризових ситуацій. Наголошено, що інвестування в науку та 

основні засоби є драйвером сталого інноваційного розвитку СОРЕ України за 

умови ефективного функціонування антикризового механізму державного 

регулювання. 
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3.3.2 Основні проблеми інноваційного розвитку економіки та активізації його 

потенціалу в умовах нестабільності та змін 

 

Подолання наслідків фінансово-економічної кризи і підвищення рівня й якості 

життя населення країни є цілком реальним завданням за умови підвищення 

наукомісткості ВВП, продуктивності праці, що обумовлені розвитком НТП, який, 

в свою чергу, залежить від інвестицій у людський капітал, інституціональних 

чинників, розвитку культури, освіти, політики, стану зовнішнього середовища. Це 

створює підґрунтя для формування позитивних тенденцій інноваційного розвитку 

економіки, що нині стає безальтернативним шляхом для України, потребує 

моніторингу, аналізу, прогнозування, бо саме він визначає рівень задоволення 

ЖВІ населення.  

Зміст вищевикладеного зумовив логіку дослідження параграфу: «розрахунок 

індексу інноваційного розвитку (ІІР) – аналіз тенденцій його субсистем (знання, 

інновації, інвестиції) – виявлення найбільш вагомих складових індексу 

інноваційного розвитку України – виявлення проблем активізації потенціалу 

інноваційного розвитку – виокремлення вузьких місць». 

Сформуємо масив даних для розрахунку індексу інноваційного розвитку  України 

2007-2017 рр.,  який являє собою сукупність трьох підсистем «знання», 

«інновації», «інвестиції», і становить трикутник конкурентоспроможності 

національної економіки (табл. 3.23). 

Розрахунок ІІР ґрунтується на адитивній згортці, методах головних компонент і 

ковзаючої матриці. Взявши до уваги, той факт, що всі складові ІІР є 

стимуляторами, а також із метою підвищення чутливості до внутрішніх змін і 

виокремлення суто національних проблем інноваційного розвитку України 

оберемо Кнорм= max, де  max – максимальні значення національних індикаторів 

протягом 2007-2017 рр.. 
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Таблиця 3.23 – Формування масиву даних для розрахунку індексу 

……………………...інноваційного розвитку України в 2007-2017 рр. 
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Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 Х6 Х7 Х8 

2007 64,5 0,46986 0,93 11,5 6,7 68 1,34 0,9 

2008 62,6 0,45531 0,9 10,8 5,9 57 2,81 0,8 

2009 59,85 0,4547 0,95 10,7 4,8 49 1,6 0,9 

2010 52,5 0,44278 0,9 11,5 3,8 44 1,08 0,8 

2011 46,83 0,41964 0,79 12,8 3,8 34 1,04 0,7 

2012 45,79 0,40225 0,8 13,6 3,3 37 1,95 0,8 

2013 47,95 0,38018 0,8 13,6 3,3 49 0,26 0,8 

2014 2  51,28 0,36461 0,69 12,1 2,5 40 4,47 0,6 

2015 2  50,29 0,36712 0,64 15,2 1,4 52 0,4 0,55 

2016 2  45,39 0,3681 0,64 16,6 1,05 18 0,77 0,48 

2017 2  45,34 0,34544 0,64 14,3 0.7 32 2,49 0,45 

Кнорм 1  64,5 0,46986 0,95 16,6 6,7 68 4,47 0,9 

Умовні позначення: 
1  – мах значення індикаторів інноваційного розвитку України 2007-2017 рр.; 
2 

дані наведені без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, 

м. Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій і Луганській областях; 
3 

дані наведені за результатами державного статистичного спостереження за формою № ІНН 

«Обстеження інноваційної діяльності підприємств за період 2014-2016 років» (за міжнародною 

методологією). 

Джерело: побудовано автором дисертації у табличному вигляді на основі опрацювання даних 

[248, 314, 345, 346]. 
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Аналіз даних підсистеми «Знання» дозволив констатувати зниження частки 

патентів на винаходи України на 18,71% серед країн світу, а також питомої ваги 

обсягу виконаних наукових і науково-технічних робіт у ВВП на 0,29%, що є 

негативною тенденцією в площині розвитку економіки знань у 2007-2017 рр., і на 

підставі причинно-наслідкового аналізу частково викликано зниженням відсотку 

науковців від загальної кількості працюючих на 0,12% (рис. 3.12). 

Результати аналізу даних підсистеми «Інновація» дозволили виокремити 

тенденцію зниження питомої ваги реалізованої інноваційної продукції в обсязі 

промислової на 6%, а також впровадження нових технологічних процесів у 

розрахунку на 1 науковця на 36 одиниць на особу, при збільшенні питомої ваги 

підприємств, які впроваджували інновації на 2,8% у 2017 рр. порівняно із 2007 р., 

що характеризує розуміння урядом ролі нововведень у зростанні економіки, яка 

претендує на статус інноваційної. 

Аналіз даних підсистеми «Інвестиції» дозволив зазначити, що частка держави у 

фінансуванні інноваційної діяльності промислових підприємств збільшилася у 

2017 р. проти 2007 р. на 1,15%, але цього не вистачило, щоб сформувати 

позитивну динаміку щодо показника % ВВП на НДДКР, яка зменшилася на 

0,45% у звітному році проти базового 2007 р.. 

Виокремленні тенденції підвередили наявність певних проблем в інноваційній 

сфері, а сформований масив складових ІІР України 2007-2017 рр. став підставою 

для здійснення дисперсійного аналізу та визначення ваги індикаторів ІІР (табл. 

3.24).  

Результати аналізу дозволили констатувати, що найбільша вага припадає на 

індикатор Х5, тобто питому вага реалізованої інноваційної продукції в обсязі 

промислової, а враховуючи її сформовану тенденцію до зниження, при 

одночасному збільшенні питомої ваги підприємств, які впроваджували інновації 

на 2,8% у 2017 р. порівняно з 2007 р. очевидна проблема комерціалізації 

результатів наукової та науково-технічної діяльності. 
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Рисунок 3.12 – Динаміка зміни індикаторів підсистем  («знання», «інновації», 

………………....«інвестиції») індексу інноваційного розвитку України в 

………………....в2007-2017 рр. 
Джерело: побудовано  на основі розрахованих автором даних [248, 314, 345, 346] за допомогою 

програмного пакету Мicrosoft Excel. 
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Таблиця 3.24 – Нормування та визначення ваги індикаторів індексу 

……………………..інноваційного розвитку України в 2007-2017 рр.  

 

Роки Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 Х6 Х7 Х8 

2007 1 1 0,978947 0,692771 1 1 0,299776 1 

2008 0,970543 0,969029 0,947368 0,650602 0,880597 0,838235 0,628635 0,888889 

2009 0,927907 0,967744 1 0,644578 0,716418 0,720588 0,357942 1 

2010 0,813953 0,942376 0,947368 0,692771 0,567164 0,647059 0,241611 0,888889 

2011 0,726047 0,893128 0,831579 0,771084 0,567164 0,5 0,232662 0,777778 

2012 0,709922 0,856099 0,842105 0,819277 0,492537 0,544118 0,436242 0,888889 

2013 0,743411 0,809126 0,842105 0,819277 0,492537 0,720588 0,058166 0,888889 

2014 2  0,795039 0,775997 0,726316 0,728916 0,373134 0,588235 1 0,666667 

2015 2  0,77969 0,781339 0,673684 0,915663 0,208955 0,764706 0,089485 0,611111 

2016 2  0,703721 0,78342 0,673684 1 0,156716 0,264706 0,17226 0,533333 

2017 2  0,702946 0,735197 0,673684 0,861446 0,156716 0,470588 0,557047 0,5 

Дисперсія 0,011006 0,008001 0,014816 0,011772 0,07147 0,036225 0,068965 0,029497 

Вага 0,043717 0,03178 0,058853 0,046759 0,283892 0,143891 0,273941 0,117167 

Ранг 7 8 5 6 1 3 2 4 
Умовні позначення: Х1-Х8 – складові індексу інноваційного розвитку, див. табл. 3.23 

Джерело: побудовано та розраховано автором дисертації на підставі [248, 314, 345, 346] за 

допомогою програмного пакету ЕОМ Мicrosoft Excel. 

 

Друге і третє місце належить Х7 – частка держави у фінансуванні інноваційної 

діяльності промислових підприємств, %, Х6 – кількість впроваджених нових 

технологічних процесів у розрахунку на 1 науковця, одиниць на особу. 

Отже, зміни, які відбулися у науковій та інноваційній сфері України вплинули на 

значення ІІР  України 2007-2017 рр., який знизився у 2017 р. на 0,335173 у 

порівнянні із базовим 2007 р., тобто у 1,73 рази (табл. 3.25). 

 

Таблиця 3.25 – Розрахунок індексу інноваційного розвитку України в 2007-

……………….......2017 рр. у адитивній формі 

 

Роки Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 Х6 Х7 Х8 ІІР 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2007 0,043717 0,03178 0,057614 0,032393 0,283892 0,143891 0,082121 0,117167 0,792575 
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Продовження табл. 3.25 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2008 0,042429 0,030796 0,055756 0,030422 0,249994 0,120615 0,172209 0,104148 0,806368 

2009 0,040565 0,030755 0,058853 0,03014 0,203385 0,103686 0,098055 0,117167 0,682607 

2010 0,035584 0,029949 0,055756 0,032393 0,161013 0,093106 0,066187 0,104148 0,578136 

2011 0,031741 0,028384 0,048941 0,036055 0,161013 0,071946 0,063736 0,09113 0,532945 

2012 0,031036 0,027207 0,049561 0,038309 0,139827 0,149056 0,119504 0,104148 0,658648 

2013 0,0325 0,025714 0,038309 0,038309 0,139827 0,103686 0,015934 0,104148 0,498427 

2014 2  0,034757 0,024661 0,042746 0,034083 0,10593 0,084642 0,273941 0,078111 0,678871 

2015 2  0,034086 0,024831 0,039649 0,042816 0,059321 0,110034 0,024514 0,071602 0,406851 

2016 2  0,030765 0,024897 0,039649 0,046759 0,04449 0,038089 0,047189 0,062489 0,334326 

2017 2  0,030731 0,023364 0,039649 0,04028 0,04449 0,067713 0,152598 0,058583 0,457409 

Умовні позначення: Х1-Х8 – складові індексу інноваційного розвитку, див. табл. 3.23 

Джерело: побудовано та розраховано автором дисертації за допомогою програмного пакету 

Мicrosoft Excel. 

 

ІІР України в 2007-2017 рр. розраховано у формі адитивної моделі, а його зміну 

представлено на рис. 3.13.  
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Рисунок 3.13 – Динамікка зміни індексу інноваційного розвитку України  

…………………..протягом 2007-2017 рр. 

Джерело: побудовано на основі власних розрахунків автором дисертації за допомогою 

програмного пакету Мicrosoft Excel. 
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Так, динаміка ІІР України в 2007-2017 рр. свідчить про тенденцію його зниження 

у звітному 2017 р. на 0,335166 у порівнянні із базовим 2007 р., тобто в 1,73 рази, 

що негативно позначилося на рівні задоволення ЖВІ населення. Аналіз тенденції 

зміни індексу ІІР України дозволив виокремити три періоди: 1) 2007-2010 рр. – 

період переживання впливу світової кризи (2007 р. – 0,792575 до 2010 р. – 

0,578136) ; 2) 2011-2014 рр. – період реабілітації після фінансово-економічної 

кризи 2008 р. (2011 р. – 0,532945 до 2014 р. – 0,678871), коли Україна 

започаткувала позитивні  зрушення у інноваційному розвитку; 3) 2014-2017 рр. – 

формування тенденції занепаду, яку викликано ентропією промисловості та 

іншими неекономічними чинниками (2014 р. – 0,678871 до 2017 р. – 0,457409).  

Інноваційний розвиток України є сенс формалізувати. Так, результати 

кореляційно-регресійного аналізу ІІР України в 2007-2017 рр. дозволили 

сформувати економетричну модель, висока достовірність якої підтверджена 

коефіцієнтом кореляції R = 0,999286159, коефіцієнтом детермінації 

R 2 = 0,998572828 (99,86% даних відповідають отриманій регресії) і критерієм 

Фішера F (174,9215826) > F tab (0,230052631) – відповідає статистичним даним; а 

рівень значимості моделі а = 0,005696479 менше ніж рівень значущості регресії 

0,05, доводить що отримана модель достовірна з ймовірністю 0,95 

 

Y= - 0,94 - 0,33X1+0,65X2+0,22X3+0,55X4+0,16X5+0,29X6+0,43X7+0,23X8, (3.1) 

   

де Х1 – частка патентів на винаходи України серед країн світу, %; 

     Х2 – відсоток науковців від загальної кількості працюючих, %; 

     Х3 – питома вага обсягу виконаних наукових і науково-технічних робіт у  

………...ВВП, %;  

      Х4 – питома вага підприємств, що впроваджували інновації, %; 

      Х5 – питома вага реалізованої інноваційної продукції в обсязі промислової, 

…………%; 
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          Х6 – впроваджено нових технологічних процесів у розрахунку на 1 

…………….науковця, одиниць на особу; 

          Х7 – частка держави у фінансуванні інноваційної діяльності 

…………….промислових підприємств, %; 

          Х8 – %  ВВП на НДДКР.  

 

Всі коефіцієнти моделі відповідно критерію Стьюдента (tтабл = 0,068088) 

достовірні з ймовірністю 0,95 (а0=-3,18446, а1=-2,30419, а2=2,813894, 

а3=0,739272, а4=3,266372, а5=2,399516, а6=4,081831, а7=10,57352, а8=1,881944) 

(рис. 3.14). 

 

 
 

Рисунок 3.14 – Результати кореляційно-регресійного аналізу динаміки індексу 

………………...інноваційного розвитку України в 2007-2017 рр. 

Джерело: отримано автором на основі власних розрахунків за допомогою MS Excel.  

 

Будучи стимулятором за своєю природою «частка патентів на винаходи України 

серед країн світу» має від’ємне значення в отриманій економетричній моделі, що 
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дозволяє говорити про певні проблеми в цій сфері та доцільність їх більш 

детального розгляду. Бо надійний патентний захист винаходів та інших об’єктів 

промислової власності (ОІВ) на територіях країн, де продукція знаходить попит, а 

також країн потенційних покупців ліцензій є обов’язковою умовою успіху 

комерційної реалізації технологій! Проте, саме тут, як показав аналіз 

інноваційного розвитку України в 2007-2017 рр., найвагомішою є  «реалізація 

інноваційної продукції в обсязі промислової», яка наслідує тенденцію до 

зниження, при одночасному збільшенні питомої ваги підприємств, які 

впроваджували інновації на 2,8% у 2017 р. порівняно із 2007 р., що й породило 

«Ахіллесову п’яту вітчизняного інноваційного розвитку» – незадовільний рівень 

комерціалізації результатів наукової та науково-технічної діяльності викликаний 

низьким рівнем патентного захисту. 

Для порівняння: в індустріально розвинених країнах 80% промислового експорту 

захищено патентами, а у Білорусі, Україні, Росії – 3-5%, і додатково на це 

вплинули світова фінансова та економічна кризи. Крім того, в умовах глобальної 

конкуренції найбільш значимими факторами, що обумовлюють національні 

конкурентні переваги на шляху до СІСОРЕ та високий рівень задоволення ЖВІ 

населення стають комерціалізація ОІВ та управління на основі CALS-технологій – 

автоматизоване управління життєвим циклом продукції (представлено у праці 

дисертанта [347, 348]). 

Тому поряд із обмеженістю фінансування, низьким рівнем кваліфікації персоналу 

(3,4%), неспроможністю керівників різного рівня оцінити нові технології (4,9%), 

організаційні та правові проблеми (5,2%), відсутністю науково-технічної 

підтримки з боку інших організацій (4,2%), інші (38,1%) [349, 350], рівень 

активності патентного захисту ОІВ стає значимим чинником комерціалізації ОІВ, 

результатів наукової та науково-технічної діяльності. При цьому умови для 

створення і охорони ОІВ забезпечує патентний захист, а ефективність 

використання ОІВ відображають процеси комерціалізації (внутрішнє середовище) 

і трансферу технологій (зовнішнє середовище). Тобто ОІВ стають ядром 
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конкурентоспроможності підприємств, а комерціалізація та трансфер технологій – 

чинником розвитку інноваційної економіки, індикатором економіки знань. 

У 21 ст. виокремлюється тенденція – інтернаціоналізація патентів, коли свідоцтва 

у тій або іншій країні світу одержують нерезиденти, а саме компанії або фізичні 

особи, що мешкають в іншій державі. Проте майже в усіх постсоціалістичних 

країнах у міжнародному аспекті проявлялася недостатня активність патентно-

ліцензійної діяльності, зокрема й Україні. Якщо проаналізувати основні 

показники НАН України зі створення, охорони та використання ОІВ, можна 

констатувати, що ситуація склалася не раптово, а формувалася історично, а обмін 

результатами інтелектуальної власності в ХХ ст. перетворився на самостійну 

сферу економічних відносин, з яких випали свого часу країни колишнього СРСР, 

у т. ч. й Україна (табл. 3.26).  

 

Таблиця 3.26 –  Основні показники НАН України щодо створення, охорони та 

………………..використання об’єктів інтелектуальної власності 

 

Період Подано заявок на 

патенти на винаходи та 

корисні моделі 

Одержано рішень про 

видачу патентів на 

винаходи, корисні 

моделі, промислові 

зразки 

Підписано ліцензійних угод 

і контрактів на 

використання об’єктів 

інтелектуальної власності та 

ноу-хау 

До розпаду СРСР  

1957–1990 

73 000 42 036 328 

Роки незалежності 

1991–2010 

11 770 13 692 1 226 

Джерело: удосконалено автором дисертації на основі опрацьованого літературного джерела 

[351] й оприлюднене у праці [11, с. 210]. 

 

Це доводить відсутність ефективної системи управління процесом комерціалізації 

ОІВ із надійним патентним захистом на всіх рівнях (деталізовано у працях 

дисертанта [347, 348]). Так, у передкризові 2005-2008 рр. це призвело до того, що 

українська економіка практично не одержувала нових технологій, а вітчизняна 

наука не мала можливості комерціалізувати свої розробки. Рівень трансферу 

технологій в Україні в цей період був одним із найгірших у світі. За таких умов 
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економіка була позбавлена можливості якісно розвиватися, і ці умови необхідно 

терміново змінювати. 

Узагальнюючи ситуацію періоду 2009-2017 рр., варто засвідчити дуальну природу 

наслідків кризи в Україні, яка свій позитив виявила 2010 р., коли вперше за 

останні десять років держава почала робити ставку на передові тренди еконо-

мічного розвитку, стимулювати  інноваційний  характер  змін в  економіці  та 

суспільстві, а також чітко усвідомлювати значимість високих технологій для 

успішного розвитку країн. Так, аналіз динаміки показників трансферу технологій 

в Україні в 2005-2017 рр. свідчить про його недостатньо високу ефективність, 

пов’язану із неврегульованими питаннями оптимізації їх співвідношення щодо 

передавання та придбання нових технологій, а також обґрунтованості їх вибору – 

частка переданих нових технологій складає 7,7% від придбаних у 2017 р. проти 

6,8% у 2005 р. та 2,5% у 2007 р. (рис. 3.15).   
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Рисунок 3.15 – Кількість придбаних і переданих нових технологій в Україні та 

………………..за її межами протягом 2005–2017 рр. 

Джерело: побудовано автором дисертації на основі опрацьованих даних [352, с. 67, 68; 353, 

с. 139, 354, с. 242] із застосуванням даних програмного пакету MS Excel. 
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Варто зазначити ще один чинник – вплив світової фінансової та економічної 

кризи, який відчула не лише Україна, про що свідчить динаміка надходження 

заявок на винаходи як першопричини здійснення трансферу нових технологій до 

національних і патентних відомств країн світу в 2005-2016 рр.  (рис. 3.16, додаток 

М, рис. М.1-М.2).  
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Рисунок 3.16 –  Динаміка загального надходження заявок на винаходи в Україні  

………….як причина низько активного трансферу технологій у 2005-2016 рр. 

Джерело: побудовано автором дисертації на основі даних Держслужби статистики України 

[355-357] за допомогою MS Excel. 

 

Практично в усіх країнах світу спостерігалося зниження патентної активності 

заявників на винаходи в 2009 р. та сформувалася понижуюча хвиля у 2013-

2017 рр.. Україна не стала виключенням – кількість заявок на винаходи, поданих 

до національних і патентних відомств країн світу в 2017 р. порівняно з 2007 р. 

суттєво знизилася і склала 65,6% від базового року, а кількість патентів 

на винаходи склала 63,8% проти 2007 р. (рис. 3.16, табл. 3.27).  
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Таблиця 3.27 – Динаміка надходження заявок і патентів на ОПВ до 

……………………Держдепартаменту інтелектуальної власності України 2007-

……………………2017 рр. 

 

ОПВ 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2017/ 

2007, 

% 

Кількість заявок на ОПВ (надійшло), одиниць:  
Винаходи 6 165 5697 4 815 5310 5247 4 944 5 418 4 814 4495 4095 4049 65,6 

Корисні 

моделі 
8870 9600 9208  10678  10427 10229 10175 9384  8620  9557 9112 102,7 

Промислові 

зразки 
2147 2285  1669  1686  1761 1851 3778 2664 2080 2302 2480 115,5 

Знаки для 

товарів і 

послуг 

33266 33081 26479 28577 29756 31555 34393  27280 32621 35605 37817 113,7 

Топографії 

ІМС 
9  - - - 1 3 3 1 - -  - 

Кваліфіковані 

зазначення 

походження 

товарів 

6 2  7  4  4 3 - 3 3 -  - 

Кількість патентів на ОПВ (видано), одиниць:  
Винаходи 4058 3832 4002 3 874 4 061 3 405 3 635 3 319 3014 2813 2590 63,8 

Корисні 

моделі 
9215 9282 8391 9405 10291 9 951 10 137 9 196 8 153 9044 9442 102,5 

Промислові 

зразки 
2213  2503  1754  1431  1337 1 541  2010  2464  2521  2469 2390 108,0 

Знаки для 

товарів і 

послуг 

15375  15357  15137  16686  16677 15459  14 981  14698  12388  13618 15248 99,2 

Топографії 

ІМС 
в.д. в.д. в.д. в.д. в.д. в.д. - - - - - - 

Кваліфіковані 

зазначення 

походження 

товарів 

в.д. в.д. в.д. в.д. в.д. в.д. 1 - 22 3 069 1 - 

Джерело: узагальнено, систематизовано та складено автором у табличному вигляді на підставі 

опрацювання джерел [355, с. 8-16; 356, с.9-15; 357]. 

 

Низька активність патентування розробок значною мірою пов’язана з помилками 

при виборі об’єктів і країн патентування, слабкою рекламою та порівняно 

великими фінансовими витратами.  
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Такий стан у сфері управління ОІВ свідчить про слабку роль маркетингових і 

патентних досліджень, що передують прийняттю рішення про патентування, 

організація пошуку закордонних фірм, зацікавлених у використанні винаходів і 

ноу-хау України. Це позначилося на питомій вазі реалізованої інноваційної 

продукції в обсязі промислової України, яка зменшилася від 6,7% до 0,7%, тобто у 

9,6 рази в 2017 р. проти 2007 р., що негативно вплинуло на рівень задоволення 

ЖВІ населення (висвітлено у науковій праці дисертанта [347]). 

Отже, зниження індексу інноваційного розвитку промислових підприємств 

України – це наслідок низької патентної активності в Україні і, насамперед, 

активності національних винахідників і раціоналізаторів. 

Серед причин ситуації, яка склалася, припинення або перепрофілювання 

діяльності багатьох підприємств, значне зменшення числа зайнятих у 

промисловості, відтік із країни висококваліфікованих працівників, поступове 

зменшення чисельності творців – винахідників, авторів промислових зразків і 

раціоналізаторських пропозицій в Україні, що свідчить про несприятливі умови 

для інженерно-технічної творчості, а також не задоволені ЖВІ учасників цього 

процесу. Так, у 1995 р. в Україні було зареєстровано їх 64,8 тис. осіб, в 2000 р. – 

45,1 тис. осіб; 2006 р. – 41,1 тис. осіб; 2007 р. – 41,2 тис. осіб; 2008 р. – 36,8 тис. 

осіб; 2009 р. – 30,7 тис. осіб; 2013 р. – 17,848 тис. осіб; 2014 р. –15,680 тис. осіб 

[357]. У порівнянні з 1995 р. їх чисельність зменшилася на 49,12 тис. осіб, тобто в 

4 рази (1995-2017 рр.), і у 2,6 рази (2007-2014 рр.) (рис. 3.17). 

Основними причинами низької патентної активності та як результату –  

трансферу технологій є низька зарплата науковця, низький соціальний статус, 

повна відсутність венчурних капіталістів, бізнес-ангелів, «посівних» (seed funds) 

фондів із державним фінансуванням, а також недосконалість законодавчої та 

нормативно-правової бази, яка не дозволяє університетам і дослідницьким інсти-

тутам бути засновниками spin-off.  
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Рисунок 3.17 – Динаміка чисельності винахідників, авторів промислових 

……………………зразків і раціоналізаторських пропозицій в Україні за 1995-

……………………2014 рр. – період.територіальної цілісності країни  

Джерело: сформовано автором на основі опрацьованих даних Державної служби статистики 

України [357] за допомогою використання програмного пакету MS Excel. 

 

Очевидним стає дисбаланс інтересів між виробниками знань, інвесторами та 

суспільством, де провідна роль відводиться державі як створювачу належних 

умов для відтворення і захисту нових знань, а також їх трансферу у виробництво. 

Поряд із цим виокремлено причинно-наслідковий зв’язок між процесами 

глобалізації світового господарства, виникненням нової економіки (інноваційної, 

інформаційної та економіки знань), управлінням на основі CALS-технологій, 

комерціалізацією технологій (як найбільш значущими чинниками національних 

конкурентних переваг, що залежать від стану патентного захисту ОІВ), а також 

розвитком міжнародної системи інтелектуальної власності. Вищевикладене дає 

підстави стверджувати про  відсутність цивілізованого національного ринку ОІВ у 

2007-2017 рр, де «кванти знань» перетворяться у «кванти економічного 

зростання» і доцільність його формування найближчим часом (праці дисертанта 



 235 

 

[347, 348]). Таким чином, у 21 ст. ОІВ стають ядром конкурентоспроможності 

підприємств, а активність комерціалізації і трансферу технологій – чинником 

розвитку інноваційної економіки та індикатором економіки знань. При цьому 

умови для створення і охорони ОІВ забезпечує патентний захист, а ефективність 

використання ОІВ відображають процеси комерціалізації (внутрішнє середовище) 

та трансферу технологій (зовнішнє середовище). У адитивній формі розраховано  

ІІР України в 2007-2017 рр., якій містить 8 індикаторів у форматі трикутника 

конкурентоспроможності економіки – знання, інновації, інвестиції, що є його 

субсистемами. Виокремлено динаміку стійкого зниження ІІР України в 2007-

2017 рр. та його субсистем (знання, інновації, інвестиції). При цьому найбільш 

вагомою складовою ІІР України стала питома вага реалізованої інноваційної 

продукції в обсязі промислової (0,283892).  Виокремлена негативна тенденція 

щодо зміни «частки патентів на винаходи України серед країн світу», що має 

відємне значення в побудованій економетричній моделі. Результати кореляційно-

регресійного аналізу дозволили виокремити основну проблему інноваційного 

розвитку України 2007-2017 рр. – низький рівень патентування ОІВ, що 

обумовлено незадовільним станом створення, охорони та використання ОІВ, 

зокрема зниженням чисельності винахідників, раціоналізаторів у 4 рази в період 

територіальної цілісності країни (1995-2014 рр.), через низький рівень 

задоволення їх ЖВІ, а також результатів їх діяльності (кількості патентів на 

винаходи склала 63,8% у 2017 р. проти 2007 р.). Це негативно позначилося на 

ефективності процесу трансферу технологій і актуалізувало доцільність 

формування національного ринку інтелектуальної власності, де «кванти знань» 

перетворюються на «кванти економічного росту», за умови дієвого антикризового 

механізму життєдіяльності України. 

 

3.3.3  Характеристика антикризового механізму державного регулювання 

життєдіяльності України в процесі управління інноваційними факторами 

сталого розвитку соціально орієнтованої економіки 
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Вивчення досвіду управління інноваційними факторами розвитку економіки 

видатних реформаторів минулого століття в контексті її сталого соціально 

орієнтованого вектору дозволило виокремити основні напрями, здатні  

забезпечити економічне зростання країні за рахунок розвитку промисловості, а їх 

органічне поєднання дозволило візуалізувати базові складові антикризового 

механізму життєдіяльності України (рис. 3.18). 

Серед таких є ефективність функціонування законодавчої та нормативно-правової 

бази, управління виробничою системою (активізація промисловості), фінансове 

регулювання, перерозподіл доходу (соціальне регулювання), які окреслюють 

формат методики дослідження, та поряд із причиною втручання держави в 

економіку визначають ступінь її впливу. 

При цьому завдання суспільства та держави полягає в тому, щоб забезпечити 

сприятливі умови для реалізації парадигми розвитку національної економіки.  

Ефективність функціонування законодавчої та нормативно-правової бази. В 

умовах кризи особливого значення набуває державне нормативне регулювання в 

сфері зайнятості, трудових відносин, розвитку домогосподарств, що здійснюється 

за допомогою широкого арсеналу законодавчих і адміністративно-правових захо-

дів, політики цін і тарифів, податків, соціальних трансфертів, екологічних правил. 

Аналіз підсумків реформ інших держав доводить, що вихід із кризи та успішний 

розвиток економіки неможливий без її всебічної гуманізації, глибокого повороту 

до задоволення ЖВІ більшості населення та кожної людини зокрема, розвитку її 

здібностей, творчого потенціалу. 

Оцінити вплив законів і нормативно-правової діяльності держави на інтеграцію 

соціальних стимулів розвитку суспільного виробництва з його природнім 

призначенням – слугувати задоволенню ЖВІ населення можна за допомогою 

такого індикатора, як рівень тіньової економіки в країні (рис. 3.19). 
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Рисунок 3.18 – Блок-схема складових антикризового механізму державного 

………………….регулювання життєдіяльності України як результат вивчення 

………………….досвіду реформаторів економіки А. К. Шторха, С. Ю. Вітте, 

………………….О. О. Богданова та власних досліджень 
Джерело: узагальнено, систематизовано та побудовано автором дисертації на основі 

опрацювання  джерел [211, 191-198] і оприлюднено в його наукових працях [11, 167, 203]. 

С. Ю. Вітте: 
 

1) фінансова реформа, 
жорстка податкова 
політика, грошова 
реформа; Закон «Про 
карбування та випуск в 
обіг золотих монет»; 
2) промислова політика 
з підтримки та 
розвитку національної 
економіки; 
3) залучення великих 
інвестиційних коштів; 
4) оптимальний вибір 
точки економічного 
зростання – галузі, яка 
буде поштовхом до 
розвитку всієї еко-
номіки; 
5) казенна винна 
монополія; 
6) розвиток науки і 
освіти на всіх щаблях 

А. К. Шторх: 
 

1) ефективне 
державознавство; 
2) гармонія 
економічних 
інтересів; 
3) рівновага галузей, 
що виробляють 
матеріальні 
продукти і внутрішні 
блага; 
4) сприятливі умови 
для вітчизняного 
підприємництва; 
5) неприпустимість 
різкої майнової 
нерівності; 
6) справедлива 
винагорода праці; 
7) соціальна 
справедливість 

О. О. Богданов: 
 створив науку про загальні принципи 
організації – тектологію; 
 сформулював окремі положення 
кібернетики; 
 розв’язав завдання побудови 
оптимального народногосподарського 
плану; 
 створив струнку універсальну теорію, 
що об’єднує організаційні методи інших 
наук, на основі якої запропонував нові 
організаційні механізми, принципи 
влаштування не централізовано 
керованого підприємства, а заснованого 
на самоорганізації, що дозволяє швидко 
адаптуватися до мінливих вимог ринку; 
 започаткував теорію систем, створив 
необхідні теоретичні передумови 
реінжинірингу підприємств – «Закон 
найменших» як основу для збереження 
пропорційності та збалансованості різних 
сфер і галузей національного 
господарства; 
 розробив методологію міжгалузевого 
балансу; 
 обґрунтовані залежності кінцевого 
споживання і виробництва; 
 розглянув можливість забезпечення 
гнучкості форм виробництва і 
планомірного його розвитку для побудови 
соціалістичного суспільства 
 

Законодавча та 
нормативно-

правова  
діяльність: 

- казенна 
«антивинно-
тютюнова» 
монополія; 
- чітке 
дотримання за-
конів, які 
регулюють 
економічну та 
соціальну 
сфери 

Фінансове 
регулювання 
 
- фінансова 
реформа; 
- жорстка 
податкова 
політика; 
- грошова 
реформа 

Управління виробничою 
системою (розвиток 

промисловості): 
- ефективна промислова 
політика; 
- грамотне залучення 
«великих» інвестиційних 
коштів; 
- реінжиніринг промисловості; 
- сприятливі умови для 
вітчизняного підприємництва; 
- розвиток науки і освіти на 
всіх щаблях; 
- стимулювання до творчої 
діяльності мас через 
мотиваційні технології 
 

Перерозподіл доходу 
(соціальне регулювання): 
 
 - соціальне страхування 

 - вирівнювання доходів; 
- недопустимість різкої 
майнової нерівності; 
 - попередження та 

боротьба  з абсолютною 

бідністю; 
- справедлива винагорода 
праці, соціальна 
справедливість 
 

ЗДОБУТКИ ВИДАТНИХ РЕФОРМАТОРІВ МИНУЛОГО СТОЛІТТЯ 

СКЛАДОВІ АНТИКРИЗОВОГО МЕХАНІЗМУ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНИ, ЩО БАЗУЮТЬСЯ НА 

ВИВЧЕННІ ДОСВІДУ РЕФОРМАТОРІВ А. К. ШТОРХА, С. Ю. ВІТТЕ, О. О. БОГДАНОВА 
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Рисунок 3.19 – Динаміка рівня тіньової економіки та індексу задоволення ЖВІ 

……………..населення України в 2007-2017 рр. як маркерів оцінки 

……………..результативності функціонування .законодавчої та нормативно-

……………..правової бази країни 

Джерело: побудовано автором дисертації на підставі [333] та його власних розрахунків за 

допомогою програмного пакету MS Excel. 

 

У 2007-2017 рр. виокремлено два періоди (2007-2012рр. та 2012-2017 рр.), коли  

тенденція зниження рівня тіньової економіки при незмінному індексі задоволення 

ЖВІ населення України змінюється на тенденцію її зростання при одночасному 

зниженні вищезазначеного індексу, а коефіцієнт кореляції між ними становить      

(-0,2278). Це дозволяє виокремити назрілі проблеми та низьку ефективність 

функціонування та використання законодавчої та нормативно-правової бази 

України, що негативно позначається на рівні та якості життя населення. 
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Тобто даний вид регулювання кризових ситуацій незадовільно виконує своє 

призначення – максимально сприяти гармонізації розвитку соціально-

економічних, політичних і духовних процесів як основи розвитку людини. 

У процесі оцінки відповідності фактичних принципів формування СОРЕ 

еталонним в Україні виявлено очевидні їх невідповідності, а неповне виконання 

основних і окремих специфічних функцій, обумовило виникнення проблем, 

першопричиною, та наслідком одночасно яких визнано соціальний паразитизм 

(деталізовано у додатку Н, табл. Н.1 і науковій праці дисертанта [358]). 

Наголошено на недосконалостях методологічного характеру у статтях 48 і 46 

магістрального Закону України – Конституції, що потребує корегування в 

контексті переорієнтації на рівень розвитку економіки високо розвинутих країн. 

Наступна складова антикризового механізму державного регулювання – це 

фінансове регулювання, тобто управління сукупністю грошових засобів, які 

знаходяться у розпорядженні домогосподарств, підприємств і держави, а також 

джерелами доходів, статтями витрат, порядком їх формування та використання. В 

країні фінансові ресурси акумулюються бюджетною системою, яка забезпечує їх 

перерозподіл відповідно до прийнятих критеріїв і умов. 

Інтегральним показником ефективності фінансового регулювання є державний 

борг країни, який протягом 2007-2017 рр. неухильно зростав у порівнянні із 

такими країнами ЄС як Німеччина, Польща та Літва (рис.  3.20). 

Крім того можна спостерігати відповідну зворотну залежність державного 

зовнішнього боргу та рівня задоволення ЖВІ населення України протягом 2012-

2017 рр. (рис. 3.21). 

Так, коефіцієнт кореляції між вищезгаданими індикаторами становить                    

(-0,6994593). Це свідчить про неефективність фінансового регулювання в Україні 

протягом 2007-2017 рр., про фінансову кризу, що потребує інклюзивних 

механізмів і інструментів управління щодо оптимізації та мінімізації боргу.  
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Рисунок 3.20 – Динаміка рівня державного зовнішнього боргу (% до ВВП) 

………………..України та країн ЄС (Німеччини, Польщі, Літви) в 2007-2017 рр.  

Джерело: побудовано автором дисертації на підставі опрацювання джерел [332, 359] із 

використанням програмного пакету MS Excel. 
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Рисунок 3.21 – Динаміка рівня державного зовнішнього боргу й індексу 

……………………задоволення.ЖВІ населення України в 2007-2017 рр. як 

……………….…. маркерів оцінки.ефективності фінансового регулювання 
Джерело: побудовано автором дисертації на підставі джерела [359] та його власних 

розрахунків за допомогою програмного пакету MS Excel. 



 241 

 

Нині очевидно, що однією із причин фінансової кризи України є накопичення 

зовнішніх боргів, хоча подібна найбільша помилка була вже припущена Урядом 

України (у 2005 р.), і саме з того часу почалося стрімке нарощування зовнішніх 

зобов’язань – початок формування «фінансового флаттера». 

Дефіцит бюджету держава покриваєтся за рахунок операцій із цінними паперами і 

отримання іноземних кредитів, а напруженість фінансової ситуації знижують за 

рахунок продажу нерухомості, об’єктів незавершеного будівництва, пакетів акцій, 

прав довготермінової оренди земельних ділянок, що нині є вичерпаними і 

потребують доходів від виробництва, стійкого економічного зростання, 

підвищення конкурентоспроможності національних товаровиробників на 

внутрішньому ринку! Окреслюються завдання – звільнитися від десоціалізації 

фінансової політики, усунути джерела напруги, знизити гостроту боргової кризи 

країни за рахунок інвестиційного розвитку конкурентноспроможної частини 

реального сектора економіки.  

Оскільки безконтрольність фінансового ринку – це одна із причин криз, питання 

фінансового регулювання нині виходять за межі окремо взятої країни та 

набувають глобального характеру. Капітал перетікає у мало- та безконтрольні 

зони, а глобалізація провокує процеси дерегуляції, що актуалізує необхідність 

розробки належних регуляторних норм при активній ролі держави. 

Тому підчас розробки механізму антикризового регулювання життєдіяльності 

України варто враховувати тенденції та перспективи створення глобальної 

системи фінансового регулювання. 

Управління виробничою системою – це наступна складова антикризового 

механізму державного регулювання, зумовлена забезпеченням можливості 

подолання кризи за рахунок створення матеріальної основи для підвищення рівня 

та якості життя населення України, оптимізації структури національного 

господарства, втілення досягнень НТП у виробництво, подолання сировинної 

спрямованості експорту. 
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Аналіз динаміки основних показників розвитку промисловості в економіці 

України у 2007-2015 рр. висвітлює загрозливі тенденції зниження випуску 

промислової продукції, валової доданої вартості (ВДВ) промисловості в 

загальному обсязі ВДВ (на 7,6%), рентабельності операційної діяльності 

промислових підприємств (на 4,9%), збільшенні споживання електричної енергії 

ними (на 18,2%), що свідчить про недостатнє використання інноваційних 

факторів у її розвитку, низьку конкурентоспроможність продукції, пов’язану із 

високою її енергоємністю, що негативно позначається на рівні задоволення ЖВІ 

населення України (табл. 3.28). 

 

Таблиця 3.28 – Динаміка основних показників розвитку промисловості в 

……………………економіці України у 2007-2015 рр., % 

 

Показники 

Роки Відхилен-

ня 2015 р. 

від 2007 р. 

(+,-) 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Випуск 
промислової 
продукції в 
загальному обсязі 
випуску (у 
фактичних цінах) 

45,3 44,5 40,5 43,5 43,3 41,2 38,3 38,9 … … 

Валова додана 
вартість 
промисловості в 
загальному обсязі 
валової доданої 
вартості 

31,2 30,1 26,6 27,6 25,2 24,8 22,7 23,5 23,6 -- 7,6 

Основні засоби 
промисловості 

31,5 23,4 24,1 16,0 … … 16,8 14,1 50,8 +19,3 

Частка середнє 
облікової 
кількості штатних 
працівників у  

28,8 28,0 26,8 26,4 26,8 26,5 26,3 25,6 25,3 -- 3,5 

промисловості до 
загальної 
кількості 
працівників 

          

Споживання 
електричної  

55,8 53,3 49,7 50,4 74,8 74,6 74,0 73,1 74,0 +18,2 
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Продовження табл. 3.28 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

енергії 
промисловими 
підприємствами 

          

Капітальні 
інвестиції у 
промисловості 

34,1 32,9 38,0 34,2 34,3 35,2 39,4 39,3 32,1 -- 2 

Рентабельність 
операційної 
діяльності 
промислових 
підприємств 

5,8 4,9 1,8 3,6 4,7 3,4 3,0 1,6 0,9 -- 4,9 

Ступінь зносу 
основних засобів у 
добувній 
промисловості, % 

… 

 

… 

 

… 

 

47,8 

 
… 

 

… 

 

57,1 

 
… 

 

57,9 

 
- 

Ступінь зносу 
основних засобів у 
переробній 
промисловості, % 

… 

 

… 

 

… 

 
67,5 

… 

 

… 

 
50,1 … 

 

75,8 
- 

Частка 
підприємств, які 
одержали збиток 
до оподаткування 

33 39 40 41 37 38 37 37 27 -- 6 

Джерело: узагальнено автором дисертації на основі джерел [361, с. 22; 362, с.25]. 

 

Разом із тим в Україні економічні наслідки неоліберальних реформ призвели до 

незадовільних результатів, про що свідчить динаміка виробництва основних видів 

промислової продукції в Україні за 1990–2016 рр.: виробництво електроенергії  

скоротилося  у 1,8 рази; вугілля готового –  у 4 рази; готовий прокат – у 2,9 ризи; 

туби сталеві – 6,5 рази; аміак синтетичний – у 2,9 рази; цемент – у 2,5 рази; 

автомобілі – 6,98 разів (рівень 2014 р.), у тому числі легкові, вантажні, а також 

засоби автотранспортні для перевезення наслідують стійку тенденцію до повної 

ентропії виробництва; холодильники побутові – 8,8 разів; тканини – 13,3 рази; 

взуття – 8,1 рази; ковбасні вироби – 3,8; масло тваринне – 4,3 рази. 

При чому тенденція зменшення виробництва основних видів промислової 

продукції має стійкий характер протягом останніх років, про що свідчить її частка 

у 2012 р. по відношенню до 1990 р. 
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Про зниження рівня продуктивних сил в Україні свідчить скорочення обсягів 

виробництва основних видів продукції в 2, 5, 13 разів протягом двох десятків 

років становлення України як незалежної держави (табл. 3.29). 

 

Таблиця 3.29 – Динаміка виробництва основних видів промислової продукції 

…………………Україні за 1990–2016 рр.  

 

Показники 

Роки Частка, % 

1990 2000 2010 2011 2012 2013 2014 
1
 

2015 
1
 

2016 
1
 

2012р./ 

1990р. 

 

2016р./ 

1990р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Електроенергія, 

млрд. кВт·годин 
298 171 189 194,9 198,9 194,4 182,8 163,7 164,6 66,7 55,23 

Вугілля готове, 

млн т 
130 62,4 55 62,7 65,7 64,4 45,9 30,2 31,6 50,5 24,31 

Готовий прокат, 

млн т 
38,6 22,6 17,6 19,5 18,4 17,8 14,3 12,1 13,3 47,7 34,46 

Труби сталеві, 

млн т 
6,5 1,7 2,0 2,4 2,2 1,8 1,6 1,0 1,0 33,8 15,38 

Аміак 

синтетичний, 

млн т 
4,9 4,4 4,2 4,3 4,1 3,5 2,4 2,2 1,7 83,7 34,69 

Цемент, млн т 22,7 5,3 9,5 10,6 9,8 9,9 8,6 8,5 9,0 43,2 39,65 
Автомобілі, тис. 

шт. 
196 31,9 80,2 104,7 76,3 50,4 28,1 х х 38,9 х 

- автомобілі 

легкові, тис.шт. 
…

3
 …

3
 75,3 97,5 69,7 45,8 25,9 …

2
 …

2
 х х 

- засоби 

автотранспортні 

для перевезення 

10 і більше осіб, 

тис.шт. 

…
3
 …

3
 - 4,0 3,7 2,6 1,0 1,0 0,6 х х 

- автомобілі 

вантажні, 

тис.шт. 
…

3
 …

3
 4,9 3,2 2,9 2,0 1,2 1,4 0,4 х х 

Холодильники 

побутові, тис. 

шт. 
903 451 164 164 173 230 20,6 83,5 103 19,2 11,41 

Тканини, млн м
2
 1210 66,7 88,2 89,0 106 93,6 81,8 86,3 91,0 8,8 7,5 

Взуття, млн. пар 196 13,5 25,7 28,1 28,3 30,5 27,5 23,6 24,1 14,4 12,3 
Ковбасні вироби, 

тис. т 
900 175 281 292 294 294 267 236 239  32,7 26,56 

Масло тваринне, 

тис. т 
444 135 79,5 76,7 88,6 94,3 114 102 103 20,0 23,2 
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Продовження табл. 3.29 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Олія рослинна, 

тис. т. 
1070 973 3030 3177 3804 3403 4400 3716 4412 355,5 412,34 

1
 Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя 

та частини зони проведення антитерористичної операції. 
2
 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про 

державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.  
3 

Дані відсутні 

Джерело: розраховано автором на основі використання даних Державної служби статистики 

України 1990-2016 рр. та адаптовано на основі інформаційних джерел [33, с. 9]. 

 

В такий спосіб забезпечення можливості подолання кризи за рахунок створення 

матеріальної основи для підвищення рівня та якості життя населення України, 

оптимізації структури національного господарства та подолання сировинної 

спрямованості експорту стає утопією нині, а розвиток виробництва за рахунок 

втілення досягнень НТП потребує формування системи антикризового 

управління, де інструментом випередження, запобігання, своєчасного розв’язання 

проблемних ситуацій, а також усунення наслідків кризового явища й кризового 

стану є інноваційна діяльність, яка виконує функцію оновлення та розвитку 

економіки (рис. 3.22). 

Проведений аналіз наукової та інноваційної діяльності в Україні 2007-2017 рр. 

дозволив дійти висновку про незадовільні її результати, що сформувало примарні 

перспективи щодо відтворення національного виробництва на інноваційній основі 

з метою виходу на новий технологічний уклад як безальтернативний крок щодо 

подолання кризи та підвищення рівня задоволення ЖВІ населення країни у 

найближчі роки (табл. Н.1-Н.5, додаток Н). 

На основі проведеної оцінки інноваційної діяльності з позиції задоволення ЖВІ 

населення України виокремлено ряд негативних тенденцій у науково-інноваційній 

сфері.  

Відмічено скорочення кількості організації, які виконують наукові дослідження й 

розробки:  у 2015 р. їх частка склала 69,66% проти 2007 р. та 85,56% проти 2013 р. 

та 72,77% проти  1991р.. 
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Рисунок 3.22 – Інноваційна діяльність як основа системи ……........ 

……………………...антикризового управління промисловості України 

Джерело: систематизовано, побудовано і оприлюднено дисертантом у його працях  [11, 69]. 

 

Стійка тенденція щорічного зниження чисельності науковців протягом 2000–

2017 рр. (61,34% в 2017 р. проти 2007 р., 49,18% проти 2000 р. та 20,13% проти 

1991 р.) не відповідає вимогам формування інноваційної та економіки знань 

унеможливлюючи становлення суверенної СОРЕ України. 
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Науково-технологічний потенціал вітчизняної науки продовжує «виживати». На 

цьому фоні відмічено стійку тенденцію до збільшення кількості докторів і 

кандидатів наук, що зумовлено розвитком сфери інформаційно-комунікаційних 

технологій і створенням єдиного освітнього простору (табл. Н.2, додаток Н).  

Зросла частка власних коштів підприємств як джерела фінансування 

технологічних інновацій у 2000–2017 рр. (114,65% у 2017 р. проти 2007 р., і 

115,91% проти 2013 р. та 106,16% проти 2000 р.). Відмічено періоди активізації 

фінансування за рахунок коштів іноземного інвестора – 2009-2010 рр., що 

становило до 30% (1/3) всього фінансування і відповідно до критерію стійкості 

управління економічних систем є загрозливим фактом з точки зору економічної та 

національної безпеки, а отже – СІСОРЕ України (візуалізовано на рисунку 

додатка Н, табл. Н.3 і  оприлюднено у науковій праці автора дисертації [365]). 

Негативним є зниження питомої ваги обсягу виконаних наукових і науково-

технічних робіт у ВВП до 0,64% 2015 р., що склало 68,81% 2007 р. і 47,06% 

1996 р., і стало наслідком зменшення суми їх фінансування у порівнянних 

значеннях. 

На основі результатів аналізу питомої ваги реалізованої інноваційної продукції в 

обсязі промислової – 2017 рр. (10,45 % в 2017 р. проти 2007 р., і 28% проти 

2014 р. та 7,45% проти 2000 р.) стали очевидними проблеми, пов’язані з її 

комерціалізацією, що вплинуло на зниження рівеня задоволення ЖВІ більшості 

населення України вітчизняною продукцією, відкривши ринок не завжди 

якісному імпорту іноземних товарів  (табл. Н.4, додаток Н). 

Зворотна кореляція (– 0,14757) між питомою вагою підприємств, які 

впроваджували інновації та реалізованою інноваційною продукцією підкреслила 

очевидні проблеми на етапі комерціалізації інноваційного процесу, що стало 

«ахіллесовою п’ятою» соціально орієнтованого розвитку інноваційної діяльності 

національної промисловості (рис. 3.23). 
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Рисунок 3.23 – Динаміка питомої ваги підприємств, що впроваджували 

…………… .інновації, питомої ваги реалізованої інноваційної продукції в 

………………обсязі промислової та рівня задоволення ЖВІ населення 

………………як маркерів оцінки ефективності управління 

………………виробничою системою України в 2000–2017 рр. 

Примітка: індекс задоволення ЖВІ населення розраховано автором, значення якого у 2016-2017 

рр. взято на рівні 2015 р. через відсутність на період розрахунку даних ООН. 

Джерело: побудовано автором дисертації на підставі опрацьованих даних [314, 362-364] і його 

власних розрахунків за допомогою програмного пакету MS Excel. 

 

Нестійка (зигзагоподібна) тенденція щодо змін питомої ваги маловідходних, 

ресурсозберігаючих технологій серед числа впроваджених нових технологічних 

процесів, яка сформувалася протягом 2000–2017 рр. (96,97% у 2017 р. проти 

2007 р., але 136,7% проти 2014 р. та 142,1% проти 2000 р.) негативно позначилася 

на рівні задоволення ЖВІ населення в контексті зростаючої екологічної загрози 

(табл. Н.4, додаток Н).  

Очевидною стає низький рівень керованість процесом розвитку інноваційної 

активності підприємств України (16,8% у 2013 р., 16,2% у 2017 р.), рівень, якої 
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майже у 3–4 рази нижчий порівняно з країнами-лідерами в технологічній сфері 

ЄС (62–74% [152, c. 35]), що визначило її зигзагоподібний тренд (табл. Н.5, 

додаток Н, праця автора дисертації [366]). Так, незадовільні результати 

інноваційної діяльності промисловості 2007-20017 рр. як інструменту оновлення 

та розвитку національної економіки в площині складової антикризового 

механізму життєдіяльності України зумовили доцільність обгрунтвання його 

наступного елементу – перерозподілу доходу або боротьби із бідністю. 

Перерозподіл доходу як елемент механізму антикризового управління 

життєдіяльністю передбачає попередження абсолютної бідності шляхом боротьби 

із нею та підтримки рівня життя населення через соціальне страхування й  

вирівнювання доходів (оприлюднено у праці дисертанта [367]).  

Характеристика основних показників, що визначають якість і рівня життя в 

Україні у порівнянні з іншими країнами світу в  2010 р. та 2014 р. (період 

територіальної цілісності) довела, що діяльність держави в соціальній сфері у 

зазначений період явно не відповідала її цілям. В основі соціально-

психологічного дискомфорту та синдрому негативного настрою населення лежали 

зниження якості та рівня його життя, що підтверджено подіями революції гідності 

2014 р. і даними табл. 3.30.  

 

Таблиця 3.30 – Характеристика основних показників, що визначають якість 

…………………життя в Україні порівняно з іншими країнами світу в  2010 р. 

…………………і 2014 рр. (період територіальної цілісності країни) 

 

Показники США Китай Німеч-

чина 

Сін-

гапур 

Поль-

ща 

Укра-

їна 

Росія 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2010 рік 

1. ВВП (ПКС), млрд дол. 15064,86 

(1) 

11316,22 

(2) 

3 089,47 

(5) 

314,93 

(38) 

766,65 

(20) 

327,93 

(37) 

2 376,47 

(6) 

2. ВВП (ПКС) на душу 

населення, тис. дол./чол. 

47,025 

(6) 

5,943 

(97) 

35,552 

(21) 

51,649 

(4) 

17,560 

(50) 

7,634 

(90) 

16,161 

(53) 

3. Індекс розвитку люд-

ського потенціалу(ІРЛП) 

0,910 

(4) 

0,687 

(101) 

0,905 

(9) 

0,866 

(25) 

0,813 

(39) 

0,729 

(76) 

0,755 

(66) 
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Продовження табл. 
1 2 3 4 5 6 7 8 

4. Очікувана тривалість 

життя, років 

78,3 

(36) 

76,6/80,8 

73,0 

(80) 

71,3/74,8 

79,4 

(20–24) 

76,5/82,1 

80,0 

(15) 

78,0/81,9 

75,6 

(53) 

71,3/79,8 

69,0 

(124) 

62,1/73,8 

70,3 

(113) 

66,7/73,8 

5. Середня зарплата на 

місяць, дол. США 

3 906 325 3 250 3 000 1 103 340 1 106 

6. Забезпеченість 

житлом, м
2
 на 1 особу 

67,0 22,8 41,9 48,2 22,9 23,3 22,6 

2014 рік 

ВВП (ПКС), млрд. дол.* 17418,9 

(2) 

17617,3 

(1) 

3 721,6 

(5) 

452,7 

(40) 

954,5 

(23) 

370,8 

(47) 

3564,5 

(6) 

2. ВВП (ПКС) на душу 

населення, тис. 

дол./чол.** 

54,597 

(10) 

12,880 

(89) 

45,888 

(18) 

 

82,762 

(3) 

25,105 

(46) 

8,668 

(106) 

24,805 

(49) 

3. Індекс людського 

розвитку (ІЛР)** 

0,914 

(5) 

0,719 

(91) 

0,911 

(6) 

0,901 

(9) 

0,834 

(36) 

0,734 

(83) 

0,778 

(57) 

4. Очікувана тривалість 

життя, років*** 

79,1 

76,8/81,5 

 

75,8 

74,4/77,4 

 

80,9 

78,5/83,2 

 

82,9 

79,8/85,9 

 

77,3 

73,4/81,2 

 

70,8 

65,7/75,8 

 

70,3 

64,5/76,1 

 

5. Середня зарплата на 

місяць, дол. США 

6 031
 

740 4 039,8
 

3804,35 1759
 

292,8
 

935,8
 

(2013 р.) 

6. Забезпеченість 

житлом, м
2
 на 1 особу 

70
 

40,8 

(8,25)’ 

39
 

… 25
 

23,5 24 
 

Умовні позначення: * - дані Міжнародного валютного фонду про ВВП (ПКС) за 2014 р.; **  - 

Доповідь ООН про людський розвиток 2014, с.9; *** - Дані всесвітньої організації здоров’я; …- 

дані відсутні; (8,25)’ –  альтернативні дані. 

Примітка: 1. У дужках вказані позиції країн у світових рейтингах. 2. Очікувана тривалість життя 

вказана в середньому значенні, а також – чоловіки/жінки.  

Джерело: адаптовано та доповнено автором на основі опрацьованого інформаційного джерела 

[33, с. 7]. 

 

Так, у нестабільному 2014 р. в Україні порівняно з іншими країнами виявилася 

найнижча середня заробітна плата, ВВП (ПКС), ВВП (ПКС) на душу населення, 

ІЛР, забезпеченість житлом, що позначилося на тривалості життя людини, яка 

ледве перевищувала 70 років.  

Протягом 2007-2017 рр. ІЛР України наслідує тенденцію неухильного зниження 

за виключенням останнього 2007 р., і є найменшим у переліку країн Європи і 

Центральної Азії та колишнього СНД, що зумовлено нехтуванням  принципів 

СОРЕ (додаток Н, табл. Н.1, Н.6). 
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Неефективний розподіл праці та капіталу, різке падінні обсягів виробництва в 

державному секторі економіки як основного джерела поповнення державного 

бюджету та формувача основної частини доходів, скоротили державні витрати, 

витрати на соціальні цілі, що вплинуло на потребу в соціальному захисті, яка 

стрімко зростає. 

При цьому соціальна стратифікація населення змінилася у бік збільшення бідних, 

зменшення прошарку середнього класу, збідніння багатих і зміцнення олігархії 

(владної еліти) (обґрунтовано п.3.1.). Постає питання про необхідність оптимізації 

структури стратифікації населення в країні (оприлюднено у науковій праці 

дисертанта [125]). 

Інтегральним індикатором ефективності здійснення перерозподілу доходу або 

боротьби із бідністю слугує потужній середній клас в країні, частка якого в 

Україні за критерієм самоідентифікації протягом 2005-2017 рр. знизилася у 28,7 

разів, даючи підставу стверджувати про його потенційну відсутність, а з цим і 

відсутність соціально орієнтованої економіки, права на демократичну суверенну 

державу рис. 3.24 (оприлюднене у праці дисертанта [124]). 

Ступінь кореляції між ними складає 0,383792, проте враховуючи, що частку 

населення у 2007 р. взято на рівні 2005 р. коефіцієнт кореляції дорівнює 0,572972, 

що обумовлює в обох варіантах пряму залежність процесу формування 

середнього прошарку від рівня задоволення ЖВІ населення, чим доводить 

доцільність передбачення державою регулювання ринкових сил шляхом розробки 

відповідної стратегії соціальної політики, що дозволить сприяти організації 

процесу перерозподілу доходів у бік створення представників середнього 

прошарку. 

Отже, аналіз ефективності функціонування законодавчої та нормативно-правової 

діяльності, фінансового регулювання, розвитку промисловості та перерозподілу 

доходу як складових антикризового механізму державного регулювання України 

в 2007-2017 рр. дозволив дійти висновку про низьку результативність його 
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роботи, що вимусило підійняти питання про необхідність активізації заходів у 

цьому напрямі. 
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Рисунок 3.24 – Динаміка частки представників середнього класу та індексу 

………………..задоволення ЖВІ населення України в 2008-2017 рр. як маркерів 

………………..оцінки ефективності перерозподілу доходу 

Джерело: побудовано автором дисертації на підставі опрацювання джерел [303, 304] і його 

власних розрахунків із використанням програмного пакету MS Excel. 

 

Високий рівень тіньової економіки та державного зовнішнього боргу, занепад 

промисловості, майже повна відсутність середнього класу як критерії оцінки 

антикризового механізму державного регулювання України визначили його 

неспроможність виконувати головну функцію – попередження та усунення 

кризових явищ в економіці країни, що негативно вплинуло на рівень задоволення 
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ЖВІ населення України 2007-2017 рр., знизило його рівень та якість життя 

більшості.  

 

3.4 Оцінка ефективності управління інноваційними факторами сталого 

розвитку національного господарства з позиції задоволення життєво 

важливих інтересів населення України 

 

Результати управління інноваційними факторами, які спричиняють соціально-

економічний розвиток варто оцінювати безпосередньо з позиції рівня задоволення 

ЖВІ населення країни. Прийняв до уваги той факт, що інноваційні фактори є 

рушійними силами, за рахунок дії яких відбувається стійке підвищення рівня 

задоволення ЖВІ переважної більшості населення країни у довготривалій 

перспективі СОРЕ, логіку викладення даного параграфу побудуємо у такий 

спосіб: розрахунок МІЛР – побудова динаміки МІЛР – виявлення найвагоміших 

проблем на шляху його розвитку – виокремлення груп чинників, які впливають 

на рівень задоволення ЖВІ населення шляхом факторному аналізу – 

обгрунтвання базових інноваційних факторів соціально-економічного 

розвитку України – побудова економетричної моделі управління 

інноваційними факторами сталого розвитку національного господарства з 

позиції задоволення ЖВІ населення – формування висновків щодо 

ефективності прийняття управлінських рішень органів державного 

регулювання – порівняльна характеристика результатів кореляційно-

регресійного аналізу моделей економічного розвитку України. 

Результати розрахунку МІЛР України в 2007-2017 рр. із позиції соціальної, 

економічної та екологічної складових із застосуванням методу головних 

компонент і ковзаючої матриці представлено трьома частинами у таблицях нижче 

та деталізовано у додатку П, табл. П.1-П.2. 

Найбільшу вагу серед індикаторів соціальної складової МІЛР України 2007-

2017 рр. має показник Х17 – рівень задоволення життям населення (0,061689), що 
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дозволяє рекомендувати його як базовий і порушити проблему щодо підвищення 

рівня задоволення ЖВІ населення через стійку тенденцію його зниження. Друге і 

третє місця належать показникам соціального забезпечення (Х19) –  0,006767 і  

індикатору зміни чисельності населення (Х16) – 0,005117, хоча вони мають 

значно меншу вагу в порівнянні з індикатором Х17. Вага решти показників 

доводить не настільки суттєвий вплив у порівнянні з базовим  (табл. 3.31). 

 

Таблиця 3.31 – Результати розрахунку МІЛР України в 2007-2017 рр.: соціальна 

………………..складова (частина 1) 

 

Роки 

Індикатори соціальної подсистеми 

x
1

1
 

x
1

2
 

x
1

3
 

x
1

4
 

x
1

5
 

x
1

6
 

x
1

7
 

x
1

8
 

x
1

9
 

Х
2

0
 

2007 0,00069 0 6,98E-05 0,0038 0,0011 0,0029 0,0449 0,00010 0,0023 0,0007 

2008 0,00069 0 7,36E-05 0,0042 0,0011 0,0028 0,0449 0,00011 0,0033 0,0007 

2009 0,00070 0 6,27E-05 0,0042 0,0011 0,0028 0,0449 0,00011 0,0034 0,0008 

2010 0,00071 0 6,68E-05 0,0041 0,0011 0,0029 0,0449 0,00011 0,0030 0,0007 

2011 0,00071 0 7,16E-05 0,0042 0,0011 0,0031 0,0449 0,00011 0,0031 0,0008 

2012 0,00071 0 7,37E-05 0,0044 0,0011 0,0033 0,0440 0,00011 0,0029 0,0008 

2013 0,00071 0 7,52E-05 0,0043 0,0011 0,0033 0,0397 0,00011 0,0032 0,0007 

2014 0,00071 0 7,59E-05 0,0043 0,0012 0,0033 0,0353 0,00010 0,0033 0,0008 

2015 0,00071 0 6,94E-05 0,0043 0,0012 0,0032 0,0353 0,00011 0,0028 0,0008 

2016 0,00072 0 7,24E-05 0,0042 0,0012 0,0032 0,0229 0,00011 0,0028 0,0008 

2017 0,00072 0 7,87E-05 0,0040 0,0011 0,0032 0,0229 0,00011 0,0028 0,0008 

Вага 0,0008 0 0,00040 0,0044 0,0015 0,0051 0,0617 0,0002 0,0068 0,0019 

Місце 7 0 8 4 6 3 1 9 2 5 
Умовні позначення: Х11-Х20 – індикатори соціальної підсистеми МІЛР, зокрема X11 – 

тривалість життя (при народженні), років; X12 – середня тривалість навчання, роки;    X13 – 

ВНД на душу населення, дол. США по ПКС, поточні ціни;  X14 – коефіцієнт фертильності 

(сумарний коефіцієнт народжуваності), ‰ – промілі;  X15 – кількість самогубств, на 100 тис. 

осіб (смертність від навмисних самоушкоджень);  X16 –  зміна чисельності населення, %; Х17 – 

рівень задоволення життям населення, бали; Х18 – житлові умови у середньому на одного 

жителя, м
2
; Х19 – показники соціального забезпечення (відношення середнього розміру 

призначеної місячної пенсії пенсіонерам, які перебувають на обліку в органах Пенсійного 

фонду (грн.) до прожиткового мінімуму на кінець року (грн.)); Х10 – показник нерівності у 

розподілі наявних ресурсів (індекс Джині).   

Джерело: побудовано автором дисертації на основі [256, 307] і його власних розрахунків із 

використанням пакету Microsoft Excel і оприлюднено у його наукові праці [259]. 
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Поряд із цим варто врахувати наявність (1) або відсутність (0) національної ідеї, 

що об’єднує всі прошарки населення, але адитивна модель та фізична природа 

даного індикатора в зазначеному форматі не дозволяють цього зробити, ставлячи 

нове завдання перед науковою спільнотою. У економічній складовій МІЛР 

України в 2007-2017 рр. найбільшу вагу має відсоток населення, що користуються 

Інтернетом – 0,105876, що пов’язано із становленням інформаційного суспільства 

та цифрової економіки, а також доцільністю підтримци цієї тенденції. Друге місце 

належить показнику, що відповідає за державний зовнішній борг (0,096369) як 

індикатору стану суверенітету країни і доводить у нинішній ситуації необхідність 

активізації зусиль органів національної безпеки України у напрямі його 

збереження; третє місце – відсотку ВВП на НДДКР як основному важелю 

державного регулювання, низький рівень якого формує проблеми у науці та 

інноваційній сфері – 0,07638 (табл. 3.32) 

 

Таблиця 3.32 – Результати розрахунку МІЛР України в 2007-2017 рр.: 

……………………економічна складова (частина 2) 

Роки 
Індикатори економічної підсистеми 

х21 х22 х23 х24 х25 х26 х27 х28 х29 

2007 0,023 0,007 7,43E-05 0,018 0,066 0,005 0,009 0,0589 0,0035 

2008 0,025 0,007 9,35E-05 0,014 0,059 0,004 0,009 0,0586 0,0043 

2009 0,029 0,005 6,32E-05 0,014 0,066 0,005 0,010 0,0371 0,0017 

2010 0,038 0,006 7,33E-05 0,008 0,059 0,005 0,009 0,0389 0,0022 

2011 0,0450 0,006 8,77E-05 0,007 0,051 0,006 0,009 0,0446 0,0033 

2012 0,058 0,006 9,40E-05 0,007 0,059 0,006 0,009 0,0450 0,0031 

2013 0,061 0,007 9,78E-05 0,007 0,059 0,004 0,011 0,0445 0,0030 

2014 0,066 0,005 7,94E-05 0,004 0,044 0,004 0,011 0,0323 0,0030 

2015 0,073 0,005 6,00E-05 0,015 0,035 0,005 0,010 0,0088 0,0049 

2016 0,073 0,005 6,24E-05 0,015 0,033 0,005 0,010 0,0269 0,0064 

2017 0,075 0,005 7,56E-05 0,013 0,033 0,005 0,010 0,0269 0,0064 

Вага 0,106 0,011 5,69E-10 0,0414 0,076 0,018 0,0121 0,0964 0,01831 

Місце 1 7 9 4 3 6 8 2 5 
Умовні позначення: Х21-Х29 – індикатори економічної підсистеми МІЛР: Х21 – рівень 
використання Інтернету, % населення; Х22 – рівень безробіття, % X23 – продуктивність праці, 
млн. дол. США на тис. зайнятих осіб; X24 – ступінь зносу основних засобів, %; X25 – % ВВП 
на НДДКР; X26 – інфляція, %; X27 – показник покриття імпорту, %; X28 – врахування 
державного зовнішнього боргу (% до ВВП); X29 – рівень тіньової економіки у % від обсягу 
офіційного ВВП. 
Джерело: побудовано автором дисертації на основі даних джерел [248, 314, 323-333] і його 
власних розрахунків із використанням пакету прикладних програм Microsoft Excel та 
оприлюднено у його наукові праці [259]. 
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Найбільшу вагу в екологічній складовій МІЛР України в 2007-2017 рр. має 

показник утворення відходів на 1 особу (0,459413), що доводить необхідність 

розробки заходів із усунення саме цієї проблеми, яка активізувалася останніми 

роками та набула неабияких масштабів. Разом із тим, варто враховувати фізичну 

природу індикаторів. Так, коли мова йде про збереження суверенітету країни за 

рахунок відродження та модернізації національного виробництва, зокрема 

промисловості комплексним індикатором оцінки рівня конкурентоспроможності 

продукції ватро обрати саме енергомісткість ВВП (обґрунтовано у праці 

дисертанта [322]) (табл. 3.33). 

 

Таблиця 3.33 – Результати розрахунку МІЛР України в 2007-2017 рр.: 

……………………екологічна складова (частина 3) 

 

Роки 
Індикатори екологічної підсистеми Y 

х31 х32 х33 х34 МІЛР 

2007 0,0036 0,0087 0,457069 0,003443 0,720 

2008 0,0036 0,0091 0,457315 0,00554 0,714 

2009 0,0037 0,0112 0,458285 0,00776 0,707 

2010 0,0022 0,0104 0,067584 0,004046 0,308 

2011 0,0036 0,0098 0,045897 0,005691 0,296 

2012 0,0041 0,0096 0,041765 0,004242 0,310 

2013 0,0048 0,0101 0,043448 0,005513 0,312 

2014 0,0051 0,0118 0,128964 0,009867 0,373 

2015 0,0058 0,0127 0,166836 0,013631 0,405 

2016 0,0066 0,0060 0,095937 0,014368 0,333 

2017 0,0066 0,0060 0,095937 0,014368 0,335 

Вага 0,01738 0,023325 0,459413 0,037876 х 

Місце 4 3 1 2 х 
Умовні позначення: Х31-Х34 – складові екологічної підсистеми МІЛР: : Х31 – енергомісткість 

ВВП по ППС 2015 р.  (кг н.е. / $); Х32 – показники стану оточуючого середовища із 

урахуванням глобального потепління клімату (СО2, кг/особу); Х33 – утворення відходів на 1 

особу, тис. т.; Х34 – спожито свіжої води на одну особу
2
, млн.м

3
. 

Джерело: побудовано автором дисертації на основі даних джерел [309–314] і його власних 

розрахунків із використанням пакету програм Microsoft Excel і оприлюднено у його наукові 

праці [259]. 
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Результуючим значенням є модифікований індекс людського розвитку, який є 

основним регульованим параметром системи управління ІФССОРЕ України, і 

розраховується у форматі адитивної моделі.  

Величина МІЛР коливається від 0 до 1, де 0 – min, а 1 –  max,  

базується на фіксованих відрізних точках цього індексу, що відповідає критеріям 

розподілу компонентних індикаторів: для низького рівня людського розвитку – 

менше 0,550, для середнього рівня – 0,550-0,699, для високого рівня людського 

розвитку – 0,700-0,799 і для дуже високого рівня людського розвитку – від 0,800 і 

вище. 

Отримана тенденція стійкого зниження МІЛР 2007-20017 рр. на 53,47%  (в 

2,15 рази  або 0,385) дозволяє говорити про неефективне державне регулювання 

кризових ситуацій: країна із групи високого рівня людського розвитку перейшла 

до групи низького. Динаміка зміни МІЛР України в 2007-2017 рр. відображені на 

рис. 3.25 
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Рисунок 3.25 – Динаміка зміни модифікованого індексу людського розвитку 

………………….України протягом 2007-2017 рр. 

Джерело: побудовано автором дисертації на основі власних розрахунків із використанням 

пакету прикладних програм Microsoft Excel і оприлюднено у його наукові праці [259]. 
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Отже, зміни МІЛР України протягом 2007-2017 рр. свідчить про негативні 

процеси, які роз’їдають, наче ржа, національну економіку, знижуючи рівень 

задоволення ЖВІ населення та зумовлюючи доцільність розгляду архітектоніки 

МІЛР України з позиції його складових – екологічної, економічної, соціальної. 

Розраховані методом головних компонент і ковзаючої матриці у адитивній формі 

вини є одночасно і суверенними, і автономними складовими управління 

ІФССОРЕ України (табл. 3.34). 

 

Таблиця 3.34 – Архітектоніка МІЛР України в 2007-2017 рр. із позиції 

……………………субіндексів 

 

Роки Індекс соціальної 

підсистеми 

Індекс економічної 

підсистеми 

Індекс екологіч- 

ної підсистеми 
МІЛР 

 

суве- 

ренний 

[0;1] 

авто- 

номний 

суве- 

ренний 

[0;1] 

авто- 

номний 

суве- 

ренний 

[0;1] 

авто- 

номний 

інте- 

гральний 

[0;1] 

2007 0,684 0,057 0,501 0,190 0,864 0,473 0,720 

2008 0,698 0,058 0,477 0,180 0,869 0,476 0,714 

2009 0,701 0,058 0,445 0,169 0,879 0,481 0,707 

2010 0,701 0,058 0,440 0,166 0,156 0,084 0,308 

2011 0,701 0,058 0,456 0,173 0,123 0,065 0,296 

2012 0,692 0,057 0,510 0,193 0,114 0,060 0,310 

2013 0,642 0,053 0,514 0,195 0,122 0,064 0,312 

2014 0,591 0,049 0,445 0,169 0,290 0,156 0,373 

2015 0,587 0,048 0,397 0,158 0,457 0,199 0,405 

2016 0,434 0,036 0,416 0,174 0,369 0,123 0,333 

2017 0,429 0,036 0,463 0,177 0,716 0,122 0,335 

2017/2007, % 62,74 63,16 92,25 93,16 82,81 26,0 46,53 

2017/2007, (+,-) - 0,255 -0,021 -0,038 -0,013 -0,148 -0,351 0,385 

Джерело: побудовано автором дисертації на основі його власних розрахунків і використання 

пакету прикладних програм Microsoft Excel і оприлюднено у його наукові праці [259]. 

 

Аналіз МІЛР у 2017-2007 рр. із позиції його автономних складових, засвідчив 

загальне зниження його рівня на 0,385 (53,47%), що обумовлено синхронним 
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зниженням всіх його елементів: екологічної – на  0,351 (74%), економічної – на 

0,013 (6,84%), соціальної – на  0,021 (36,84%). При чому найбільших змін зазнали 

неекономічні індикатори.  Динаміку суверенних і автономних субіндексів 

екологічної, економічної, соціальної складових  модифікованого ІЛР України в 

2007-2017 рр. подано на рис. 3.26 та 3.27.  
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Рисунок 3.26 – Динаміка зміни суверенних індексів екологічної, економічної, 

……………… соціальної складових  модифікованого ІЛР України в 2007-

……………….2017 рр. 

Джерело: побудовано автором дисертації на основі власних розрахунків і використання пакету 

прикладних програм Microsoft Excel і оприлюднено у його наукові праці [259]. 

 

При чому варто відмітити, що незважаючи на загальну тенденцію зниження в 

2007-2017 рр. (у 1,2 рази) субіндекс екологічної складової МІЛР у 2013-2017 рр. 

наслідує фазу підйому (у 5,9 ризи), але назвати цей підйом позитивним на фоні 

ентропії національної промисловості, зменшення чисельності населення та інших 

очевидних проблем соціально-економічного розвитку не можна.  Решті індексів 
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екологічної та економічної підсистем МІЛР притаманна тенденція зниження на 

0,039 (у 1,1 рази) та  0,255 (у 1,6 рази) відповідно в 2017 р. проти 2007 р.. 
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Рисунок 3.27 – Динаміка зміни автономних індексів екологічної, економічної, 

……………...соціальної складових модифікованого ІЛР України в 2007-2017 рр. 

Джерело: побудовано автором дисертації на основі власних розрахунків і використання пакету 

прикладних програм Microsoft Excel і оприлюднено у його наукові праці [259]. 

 

Аналіз закономірностей розвитку МІЛР України 2007-2017 рр. з позиції зміни 

його суверенних субіндексів екологічної, економічної та соціальної складових 

можна формалізувати за допомогою економетричного рівняння, достатньо висока 

достовірність якого підтверджена критерієм детермінації – 0,937168 (табл. 3.35). 

Інтерпретуючи отримане рівняння можна констатувати, що збільшення на 1% 

екологічної складової обумовлює збільшення МІЛР на 0,498% при незмінних 

економічній і соціальній складових. Якщо збільшити на 1% соціальну складову, 

то МІЛР зросте на 0,734% при незмінних екологічній і економічній складових, а 
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збільшення на 1% економічної складової МІЛР знизить його на 0,023% при 

незмінній екологічній і соціальній складових. 

 

Таблиця 3.35 – Результати формування закономірностей розвитку МІЛР 

……………………України в 2007-2017 рр. із позиції його суверенних 

……………………субіндексів екологічної, економічної та соціальної складових 

 

Показники Х3 
(недостовірний) 

Х2 
(достовірний) 

Х1 
(недостовірний) 

Х0 
(достовірний) 

Стандартна 

похибка 

Коефіцієнти 0,734 -0,023 0,498 -0,234 ta0=4,093 

Стандартні похибки 

коефіцієнтів 

0,179 0,494 0,053 0,212 ta1=-0,047 

Коефіцієнт детермінації 0,937 0,054 х х ta2=9,438 

Критерій  Фішера 34,803 7 х х ta3= -1,104 

Дисперсії 0,304 0,020 х х tтабл=2,365 

Результат Y = -0,234 + 0,498х1 – 0,023х2 + 0,734х3 або 

Y = -0,234 + 0,498Ekol – 0,023Ekon + 0,734Soc 

Умовні позначення: Ekol, Ekon,  Soc – екологічна, економічна, соціальна субсистеми. 
Джерело: побудовано автором дисертації на основі його власних розрахунків за допомогою  

програми SPSS Statistics. 
 

Для перевірки моделі на достовірність знайдемо табличне значення критерію 

Фішера на рівні значимості 0,05. Так, Fтабл = 4,346831. Оскільки  F > Fтабл, то 

отримана модель достовірна з ймовірність 0,95.  

Далі, обчислимо стандартні похибки коефіцієнтів Х0, Х1 ,Х2, Х3 та значення t-

критеріїв (критеріїв Стьюдента) для названих коефіцієнтів. Отже, ta0=4,092519; 

ta1=-0,047; ta2= 9,438, ta3= -1,104; tтабл=2,365. Оскільки ta0> tтабл, то коефіцієнт 

Х0 достовірний з ймовірністю 0,95. Оскільки ta1< tтабл, то коефіцієнт Х1 

статистично дорівнює 0. Оскільки ta2> tтабл, то коефіцієнт Х2 достовірний з 

ймовірністю 0,95. Оскільки ta3< tтабл, то коефіцієнт Х3 статистично дорівнює 0. 

В підсумку, дійшли висновку, що параметри а1 і аЗ моделі статистично 

дорівнюють нулю, знецінюючи вплив екологічної та соціальної складової на 

загальну зміну динаміки МІЛР, а від’ємне значення економічної складової у 

економетричній моделі говорить про певні прорахунки в управлінні та вимагає 
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подальших зусиль для побудови прогнозних сценаріїв сталого розвитку СОРЕ на 

підґрунті інноваційних факторів.  

Результати факторного аналізу щодо зміни МІЛР України протягом 2007-2017 рр. 

за допомогою пакету прикладних програм SPSS Statistics дозволили отримати 

матрицю повернутих компонент, яка відображає тісну кореляцію змінних у межах 

певної групи чинників  (табл. 3.36). 

 

Таблиця 3.36 – Матриця повернутих компонент
 
МІЛР України в 2007-2017 рр.  

 

Змінні Компонента 

1 2 3 4 5 

Х1 ,596 ,785 ,088 -,068 -,002 

Х2 ,385 ,375 -,145 ,706 ,318 

Х3 ,102 ,300 ,870 ,018 -,072 

Х4 ,629 ,068 ,415 -,070 -,182 

Х5 ,413 ,809 ,047 ,148 ,228 

Х6 -,892 -,183 ,302 -,054 -,171 

Х7 -,021 ,789 ,093 ,141 -,306 

Х8 -,124 -,054 ,832 ,044 ,152 

Х9 ,607 ,280 ,424 -,111 -,172 

Х10 ,773 ,593 ,043 -,004 ,172 

Х11 -,699 -,186 -,166 ,565 ,017 

Х12 -,312 ,330 ,197 ,864 ,010 

Х13 ,275 -,600 -,629 -,170 -,135 

Х14 -,936 -,226 ,096 ,022 -,042 

Х15 -,079 ,342 -,075 -,274 -,869 

Х16 ,292 ,372 ,329 -,350 ,710 

Х17 -,749 -,263 -,111 ,551 -,065 

Х18 ,812 -,008 -,457 ,304 -,070 

Х19 ,898 ,159 -,176 ,092 ,239 

Х20 -,329 -,025 ,653 -,477 ,242 

Х21 -,269 -,916 -,128 -,065 ,081 

Х22 ,957 ,002 -,095 -,197 ,121 

Джерело: побудовано автором дисертації у табличному вигляді на основі його власних 

розрахунків із використанням пакету прикладних програм SPSS Statistics. 
 

Опрацювання матриці повернутих компонент дозволило виокремити п’ять груп 

чинників, що вплинули на задоволення ЖВІ населення та модифікований ІЛР: 
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перша група – Х4, Х6, Х9, Х10, Х11, Х14, Х17, Х18, Х19, Х22; друга група – Х1, 

Х5, Х7, Х13, Х21: третя група – Х3, Х8, Х13, Х20; четверта група – Х2, Х12; п’ята 

група – Х15, Х16. 

Перша група – базові чинники, що відображають сталий інноваційний розвиток 

СОРЕ (активності життєдіяльності країни з урахуванням нерівності):  

1) складові соціальної підсистеми: Х4  – кількість самогубств на 100 тис. осіб 

(смертність від навмисних самоушкоджень); Х6 – рівень задоволенння життям 

населення, Х9 – показник нерівності у розподілі наявних ресурсів (індекс Джині); 

2) складові економічної підсистеми: Х10 – відсоток населення, що користується 

Інтернет; Х11 – рівень безробіття; Х14 – відсоток ВВП на НДДКР; Х17 – 

державний зовнішній борг; Х18 – рівень тіньової економіки; 3) складові 

екологічної підсистеми: Х19 – енергомісткість ВВП; Х22 – спожито свіжої води 

на одну особу. 

Друга група: чинники результатів життєдіяльності (цільових факторів): Х1 – 

тривалість життя (при народженні); Х5 – середній темп зміни чисельності 

населення країни, тис. осіб;  Х7 – житлові умови у середньому на одного 

мешканця, Х21 – утворення відходів на 1 особу. 

Третя група: чинники первинних умов соціо-еколого-економічного відтворення: 

Х3 –  коефіцієнт фертильності (сумарний коефіцієнт народжуваності); Х8 – 

показники соціального забезпечення; Х13 – рівень зносу основних засобів; Х20 – 

викиди СО2. Тобто тривалість життя населення та середній темп зміни 

чисельності населення країни зумовлені рівнем житлових умов та утворенням 

відходів. Так, народжуваність у країні залежить від показників соціального 

забезпечення, стану зовнішнього середовища, зокрема шкідливих викидів СО2, що 

впливають на стан здоров’я людини, а також рівня зносу основних засобів як 

індикатора спроможності економіки розвивати вітчизняне виробництво – основу 

національної безпеки країни.  

Четверта група – чинники забезпечення добробуту: Х2 – валовий національний 

дохід на душу населення, дол. США по ПКС, поточні ціни; Х12 – продуктивність 
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праці. Так, рівень продуктивності праці в країні обумовлює величину валового 

національного доходу на душу населення, що впливає на рівень задоволення ЖВІ 

та дозволяє використовувати їх для оцінити добробуту населення країни. 

П’ята група – монетарні (цінові) чинники: Х15  – інфляція, Х16 –  покриття 

імпорту експортом. Так, позитивні результати ЗЕД у країні впливають на 

підвищення рівня задоволення ЖВІ населення та обумовлюють зниження рівня 

інфляції, що впливає (збільшує) на ступінь задоволення ЖВІ більшості населення 

(оприлюднено у праці автора дисертації [259]). 

Так, результати факторного аналізу дозволили викоремити п’ять груп чинників, 

які впливають на рівень МІЛР. Серед них перша – базові чинники, що 

відображають сталий інноваційний розвиток СОРЕ (активності життєдіяльності 

країни з урахуванням нерівності) є найбільш чисельна, де відповідно до 

соціальної, економічної та екологічної складових варто виокремити найбільш 

значимі (базові чинники): рівень задоволення життям населення, відсоток 

ВВП на НДДКР, енергоємність ВВП.  Саме їх доцільно використовувати у 

подальшому для експрес-діагностики (деталізовано у розділі 4), вибору типу 

інноваційної політики та стратегії сталого інноваційного соціально орієнтованого 

розвитку економіки України (деталізовано у розділі 5 п.2 і роботі дисертанта 

[368]). 

Результати проведеної оцінки  моделей економічного розвитку України в 2007-

20017 рр. підтвердили доцільність застосування економетричних моделей, де 

результуючим значенням є YМІЛР, що обумовлено найбільшим значенням  

коефіцієнту детермінації R^=0,937164773, критерієм Фішера F=34,80082609, що 

найбільше серед інших і більше Ftab=0,05162358 (табл. 3.37, табл. 3.38). 

Детальна характеристика альтернативних моделей економічного розвитку 

України 2007-20017 рр. за трьома цільовими функціями YВВП/на душу населення, YІЛР, 

YМІЛР на предмет виявлення найбільш досторівної деталізована у табл. 3.38.  
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Таблиця 3.37 – Масив даних для аналізу моделей економічного розвитку 

…………………..України в 2007-20017 рр. 

 

Роки 

Суверенний 

 індекс 

соціальної 

підсистеми  

(Х1) 

Суверенний  

індекс економічної 

підсистеми (Х2) 

Суверенний 

 індекс  

екологічної 

підсистеми (Х3) 

ВВП 

на 1 

особу, 

$* 

IЛР** МІЛР*** 

2007 0,684 0,502 0,864 3068,6 0,718 0,720 

2008 0,698 0,477 0,869 3891 0,736 0,714 

2009 0,701 0,445 0,879 2545,5 0,728 0,707 

2010 0,701 0,440 0,156 2974 0,733 0,308 

2011 0,701 0,456 0,123 3570,8 0,737 0,296 

2012 0,692 0,510 0,114 3856,8 0,74 0,310 

2013 0,642 0,514 0,122 4030,3 0,734 0,312 

2014 0,591 0,445 0,290 3014,6 0,747 0,373 

2015 0,587 0,397 0,457 2115,4 0,743 0,405 

2016 0,434 0,416 0,368 2185,9 0,743 0,333 

2017 0,429 0,463 0,716 2640,3 0,751 0,335 

mах 0,701 0,514 0,879 4030,3 0,751 0,720 

Приведенні значення 

2007 0,975 0,975 0,983 0,761 0,956 1 

2008 0,995 0,926 0,989 0,965 0,980 0,992 

2009 0,999 0,864 1 0,632 0,969 0,983 

2010 0,999 0,855 0,177 0,738 0,976 0,429 

2011 1 0,887 0,140 0,886 0,981 0,412 

2012 0,987 0,991 0,130 0,957 0,985 0,431 

2013 0,916 1 0,139 1 0,977 0,434 

2014 0,843 0,865 0,329 0,748 0,995 0,519 

2015 0,837 0,772 0,520 0,525 0,989 0,563 

2016 0,620 0,808 0,419 0,525 0,989 0,463 

2017 0,612 0,899 0,815 0,655 1 0,465 

Умовні позначення та джерела: 

* – ВВП на 1 особу населення, в $ CША (за даними Мінфіну України) [369] ; 

** – дані ООН [248]; 

*** – власні розрахунки автора дисертації. 

Джерело: складено автором дисертації у табличному вигляді на основі його власних 

розрахунків із використання пакету прикладних програм Microsoft Excel і висвітлено 

фрагментарно у його науковій праці [260]. 
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Це доводить доцільність застосування моделі економічного розвитку, де 

модифікований індекс людського розвитку є цільовою функцією у порівнянні з 

іншими, що стало підставою для подальших його удосконалень (обґрунтовано 

автором дисертації у підрозділі 4.3). 

 

Таблиця 3.38 – Порівняльна характеристика результатів кореляційно--

………………………регресійного аналізу моделей економічного розвитку 

……………………юУкраїни в 2007-2017 рр. із різними цільовими функціями 

 

Показники регресійної 

статистики 

Цільові функції 

YВВП/на душу YІЛР YМІЛР 
Коефіцієнт кореляції R 0,907 0,775 0,968 

Коефіцієнт детермінації R-

квадрат 
0,822 0,601 0,937 

Нормований R-квадрат 0,746 0,431 0,910 

Стандартна похибка регресії 0,086 0,009 0,075 

Кількість спостережень (n) 11 11 11 

Критерій Фішера (F) 10,780 3,520 34,789 

Ftab=0,05162358 F > F tab F > F tab F > F tab 

Значимість F(f) 0,0051 0,07723 0,0001 

Рівень значимості регресії 

(<0,05) 
f <0,05 f >0,05 f <0,05 

Критерій Стьюдента 

(tтабл = 0,064700503) 

а0, а1, а2, а3> 

>tтабл 

а0, а1, а2, а3> 

> tтабл 

а0, а1,а3> tтабл, 

а2< tтабл 

а0 -2,782 29,107 -1,103 

а1 1,704 -2,454 4,092 

а2 4,013 -0,551 -0,048 

а3 -1,528 -1,484 9,436 

Результат 

YВВП/на душу =-2,78+1,70х1+4,01х2-1,53х3 

YІЛР=29,11-2,45х1-0,55х2-1,48х3 

YМІЛР=-1,10+4,09х1-0,048х2+9,44х3 

Умовні позначення: х1, х2,  х3– екологічна, економічна, соціальна складові 
Джерело: розрахунки автора дисертації із використанням пакету прикладних програм Microsoft 

Excel. 
 

Отже, розроблено науковий підхід до оцінки ефективності управління ІФССОРЕ, 

який являє собою розрахунок МІЛР на основі 23 показників (соціальної, 

економічної та екологічної складових), а також методів головних компонент, 



 267 

 

ковзаючої матриці, адитивної згортки, принципів і цілей сталого розвитку та 

факторного аналізу. Розраховано МІЛР 2007-2017 рр; виокремлено найбільш 

значимі тенденції розвитку: інформатизації українського суспільства, цифрової 

економіки, залежності від зовнішнього інвестора, поглиблення проблем 

технологічної відсталості через відсутність гідного фінансування та як наслідок 

експорто-сировинної й імпортної орієнтації, забруднення довкілля, зростання 

нерівності, відсутність національної ідеї. Побудовано економетричну модель 

залежності МІЛР від екологічної, економічної та соціальної складових, результати 

оцінки якої виокремили відповідно критерію Стьюдента достовірність лише 

одного коефіцієнту економічної підсистеми  при нульових значеннях інших 

складових. Крім того від’ємне «-» значення цього коефіцієнту свідчить про певні 

прорахунки під час управління економічною складовою й активізації дії 

неекономічних чинників, що вимагає наукового пошуку альтернативних підходів 

і моделей для прогнозування динаміки його розвитку. На основі порівняльної 

характеристики результатів кореляційно-регресійного аналізу моделей 

економічного розвитку України в 2007-2017 рр. доведено найбільшу достовірність 

застосування моделі із цільовою функцією YМІЛР, який варто обирати головним 

управляємим параметром економіки. 

 

3.5 Висновок до розділу 3 

Дослідження особливостей управління ІФССОРЕ України дозволило виокремити 

основні тенденції індикаторів соціальної, екологічної та економічної її складових і 

надати оцінку її ефективності з позиції задоволення ЖВІ населення України. 

Зокрема: 

1 удосконалено науково-методичний підхід до оцінки соціальної складової 

управління ІФССОРЕ, що являє собою розрахунок інтегрального індексу на 

основі 4 груп показників (першопричині,  наслідкові, відтворювальні, 

стратифікаційні) із застосуванням адитивної моделі, методу головних компонент, 

ковзаючої матриці; включає, на відміну від інших, оцінку рівня задоволення ЖВІ 
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населення як основи формування середнього класу (критерію сталого розвитку 

СОРЕ); ґрунтується на симбіозі класового (європейського) і статусного 

(американського) підходів до дослідження соціальної стратифікації, на 

ноосферній парадигмі та дозволяє визначити зону стабільності соціально-

економічного розвитку країни відповідно до правила золотого перетину (61,8 %), 

а також доцільність активізації зусиль у напрямі оптимізації (примноження) 

чисельності представників середнього класу як індикатора ефективності реформ і 

основи економічного зростання.  

Виокремлено зниження індексу соціальної складової управління ІФССОРЕ 

України, що дозволяє говорити про тенденції зниження добробуту населення, 

викривлення його структури стратифікації, перебування країни у зоні 

нестабільності, активізації конфліктів і революційних ситуацій. 

2 удосконалено науково-методичний підхід до оцінки екологічної складової 

управління ІФССОРЕ країни, який являє собою поступовий аналіз зміни 

інтегрального «екологічного індексу», що містить, на відміну від інших, найбільш 

значимі для сталого інноваційного розвитку СОРЕ дві групи показників щодо: а) 

енергоефективності процесів виробництва: енергомісткість ВВП по ПКС 

(кг н.е./$); показники стану оточуючого середовища із урахуванням глобального 

потепління клімату (СО2, кг/особу); б) раціональності ведення господарства: 

утворення відходів на 1 особу, тис. т.; споживання свіжої води на одну особу, 

млн.м
3
; ґрунтується на адитивній моделі, методі головних компонент і сказаної 

матриці; позиціонує енергоефективність як причину конкурентоспроможності 

промислової продукції та комплексне поняття, що дозволяє формувати основні 

напрями розвитку національної промисловості та програми її розумного 

використання ресурсів (енерго- й ресурсо- модернізація, заощадження, 

збереження). 

Виокремлено зниження індексу екологічної складової управління ІФССОРЕ 

України на (– 0,148487), що викликано збільшенням енергомісткості ВВП по ППС 

2015 р. на 0,015313, впливом показника стану оточуючого середовища із 
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урахуванням глобального потепління клімату (+0,472744), обсягом спожитої 

свіжої води на одну особу (+0,0198573), а також зниженням показника утворення 

відходів на 1 особу, тис. т. (– 0,6564005) через зменшення чисельності населення 

країни. Це сформувало тенденцію погіршення екологічної ситуації в Україні, 

обумовлену, в першу чергу, «інноваційним екоперепочинком» у промисловості та 

глобальним потеплінням клімату. 

3 3.1.1 Проведено розрахунок та побудовано динаміку індексу економічної 

складової управління ІФССОРЕ на основі методу головних компонент, ковзаючої 

матриці, адитивної моделі, під час чого виокремлено найбільш вагомі чинники 

впливу на розвиток економічної підсистеми – % населення, що користується 

Інтернет, витрати на НДДКР і державний зовнішній борг. Виявлено тенденцію 

зниження рівня індексу економічної підсистеми у 2017 р. на 0,0359, тобто на 

7,16% проти 2007 р., що свідчить про певні прорахунки в управлінні 

інноваційними факторами розвитку національної економіки в контексті сталого 

соціально орієнтованого вектору її розбудови. 

Проведений факторний аналіз дозволив назвати групи чинників, що формують 

основні причинно-наслідкові зв’язки в 2007-2017 рр.: інформаційно-технологічні, 

монетарні (цінові) та репродуктивно-виробничі. Проте лише перша група 

чинників – інформаційно-технологічні, які є змістовними характеристиками нової 

економіки (інформаційної, інноваційної, економіки знань) і стосуються підтримки 

національного суверенітету (відсоток населення, що користується Інтернетом, 

рівень безробіття, відсоток ВВП на НДДКР, державний зовнішній борг)  згідно 

критерію Стьюдента є достовірними, а відповідно саме їх варто застосовувати як 

суттєві інструменти управління економічною підсистемою нині. Це дозволило 

виокремити тенденції інформатизації українського суспільства, що поряд із 

багаточисельними можливостями розвитку цифрової економіки несе загрозу 

інформаційної війни; зростання рівня безробіття; загострення проблем 

технологічної відсталості, експртно-сировинної й імпортної орієнтації, ентропії 
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промисловості через невдалу приватизацію та залежність від зовнішнього 

інвестора. 

3.3.2 Розраховано  індекс інноваційного розвитку на основі методу головних 

компонент, ковзаючої матриці адитивної моделі із урахуванням національних 

порогових значень, якій містить 8 індикаторів у форматі трикутника 

конкурентоспроможності економіки – знання, інновації, інвестиції. Виокремлено 

динаміку стійкого зниження ІІР України протягом 2007-2017 рр., а також 

тенденцію зниження індикаторів його складових субсистем (знання, інновації, 

інвестиції). При цьому найбільш вагомою складовою ІІР України в цей період 

стала питома вага реалізованої інноваційної продукції в обсязі промислової  

(0,283892), а побудована економетрична модель містить від’ємне значення 

«частки патентів на винаходи України серед країн світу», що вимагає 

зосередження уваги в цьому напрямі. 

Обґрунтовано, що у 21 ст. ОІВ стають ядром конкурентоспроможності 

підприємств, а активність комерціалізації і трансферу технологій – чинником 

розвитку інноваційної економіки та індикатором економіки знань. При цьому 

умови для створення і охорони ОІВ забезпечує патентний захист, а ефективність 

використання ОІВ відображають процеси комерціалізації (внутрішнє середовище) 

та трансфер технологій (зовнішнє середовище). 

Результати кореляційно-регресійного аналізу дозволили виокремити основну 

проблему інноваційного розвитку України в 2007-2017 рр. – низький рівень 

патентування ОІВ, що обумовлено незадовільним станом створення, охорони та 

використання ОІВ, зокрема зниженням чисельності винахідників і 

раціоналізаторів у 4 рази у період територіальної цілісності країни (2014-1995 рр.) 

через низький рівень задоволення їх ЖВІ, а також результатів їх діяльності 

(кількості патентів на винаходи склала 63,8% у 2017 р. проти 2007 р.). Це 

негативно позначилося на ефективності процесу трансферу технологій і 

актуалізувало доцільність активізації формування національного ринку 

інтелектуальної власності, де «кванти знань» перетворюються на «кванти 
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економічного зростання» за умови дієвого антикризового механізму 

життєдіяльності України. 

3.3.3 Аналіз ефективності функціонування законодавчої та нормативно-правової 

діяльності, управління виробничою системою (розвитку промисловості), 

фінансового регулювання та перерозподіл доходу як складових антикризового 

механізму державного регулювання України в 2007-2017 рр. дозволив дійти 

висновку щодо його неефективності, що вимусило підійняти питання про 

необхідність активізації заходів підвищення результативності роботи органів 

державної влади. Високий рівень тіньової економіки та державного зовнішнього 

боргу, занепад промисловості, майже повна відсутність середнього класу як 

критерії оцінки антикризового механізму державного регулювання України 

визначили його неспроможність виконувати головну функцію – попередження та 

усунення кризових явищ в економіці країни, що  негативно вплинуло на рівень 

задоволення ЖВІ населення України 2007-2017 рр., знизило рівень та якість життя 

більшості людей. 

4 На основі розробленого наукового підходу до оцінки ефективності управління 

ІФССОРЕ, який являє собою розрахунок МІЛР на основі 23 показників 

соціальної, економічної та екологічної складових, а також методів головних 

компонент, ковзаючої матриці, адитивної згортки та факторного аналізу, що 

дозволяє робити висновки стосовно результативності роботи органів влади в 

контексті прийняття управлінських рішень щодо задоволення ЖВІ населення. 

Розраховано та проаналізовано МІЛР у 2017-2007 рр. із позиції його автономних 

складових, виокремлено зниження його рівня на 0,385 (53,47%, у 2.15 раза), що 

обумовлено синхронним зниженням всіх його елементів: екологічної – на  0,351 

(74%), економічної – на 0,013 (6,84%), соціальної – на  0,021 (36,84%). При чому 

найбільших змін зазнали неекономічні чинники.   

Особливісті управління ІФССОРЕ відобразилися в основних тенденціях її 

розвитку: інформатизація суспільства, залежність від зовнішнього фінансування, 

поглиблення проблем технологічної відсталості, забруднення довкілля, зростання 
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нерівності, вплив чинників неекономічного характеру. Побудовано 

економетричну модель залежності МІЛР від індексів екологічної, економічної та 

соціальної складових, результати оцінки якої підтвердили відповідно критерію 

Стьюдента достовірність лише одного коефіцієнту економічної підсистеми, 

від’ємне «-» значення якого засвідчило прорахунки в управлінні, що вимагає 

наукового пошуку альтернативних підходів і моделей для прогнозування 

динаміки його розвитку. На основі порівняння результатів кореляційно-

регресійного аналізу моделей економічного розвитку України за 2007-2017 рр. 

доведено найбільшу достовірність моделі з цільовою функцією YМІЛР.   
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РОЗДІЛ 4 

 

РОЗРОБЛЕННЯ АДАПТИВНОЇ ДИНАМІЧНОЇ МОДЕЛІ СИСТЕМИ 

УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМИ ФАКТОРАМИ СТАЛОГО 

СОЦІАЛЬНО ОРІЄНТОВАНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ 

 

4.1. Інструменти та механізми нейтралізації впливу внутрішніх і зовнішніх 

загроз у контексті управління інноваційними факторами сталого соціально 

орієнтованого розвитку економіки України в тенденціях еволюції світової 

цивілізації 

 

Відсутність єдиного комплексного бачення – стратегії СІСОР національної 

економіки в контексті змін світової цивілізації, яка б системно відображала 

основні загрози, чинники, проблеми, наслідки, а також інструменти та механізми 

їх нейтралізації обумовила доцільність розробки наукового підходу до 

формування бачення сталого інноваційного розвитку соціально орієнтованої 

економіки n-ї держави в контексті еволюції світової цивілізації, який передбачає 

певний перелік логічних міркувань.  

По перше, варто виокремити основні системні проблеми, що зумовлені 

загостренням суперечностей у розвитку економіки, суспільства та руйнівного 

впливу людської діяльності на природу: I) економіко-управлінські: 1) економічні й 

інформаційні дії окремих держав або організацій, які негативно впливають на 

стратегічну стабільність у світі; 2) глобалізація; 3) дія потоку інформації, що 

збільшується; 4) прояв геополітичних і економічних суперечностей між 

промислово розвиненими країнами; 5) різниця між рівнями економічного 

розвитку різних регіонів світу; 6) бідність; 7) відсталість низки країн і регіонів у 

високих та інших інноваційних технологіях; 8) неефективна система державного 

управління;   II) екологічні: 1) активізація боротьби за доступ до природних 

ресурсів і контроль над ними; 2) нераціональне використання ресурсів, особливо 
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не поновлюваних; 3) глобальні зміни клімату планети; III) соціальні: 1) баланс 

війни і миру; 2) гонка озброєнь; 3) активізація військової діяльності значної 

кількості держав, поява на світовій арені нових гравців, схильних до 

насильницького збройного розв’язання проблем; 4) наявність об’єктів, які у разі їх 

руйнування можуть стати причиною регіональних або загальносвітових 

катастроф; 5) кризовий стан системи міжнародного права та міжнародних 

організацій; 6) використання окремими країнами міжнародних організацій та дії 

від їх імені та під їх прикриттям для реалізації власних інтересів; 11) активізація 

тероризму; 12) загострення національних, релігійних і етнічних протиріч у різних 

регіонах світу 13) наркоманія та наркобізнес; 15) зростання рівня криміналізації 

суспільства як в окремих країнах, так і у світовому співтоваристві загалом; 

16) збільшення імовірності виникнення пандемій; 17) збільшення міграцій 

населення багатьох країн; 18) демографія. 

По друге, моніторинг основних світових тенденцій  у системі «людина – 

суспільство – економіка –  природа». I) Результати аналізу досліджень 

Національної Ради із розвідки США «Глобальні тенденції 2030» [370], що містить 

прогнози та різні сценарії ситуацій у світовій економіці та геополітиці, а також всі 

можливі сценарії розвитку подій, дозволив заключити, що єдиним розумним 

способом підтримки безпеки в XXI ст. є досягнення певного балансу власних 

інтересів та інтересів інших країн, досягти певного компромісу, що сприятиме 

міжнародній безпеці. Альтернатива відсутня, і в новому столітті не 

передбачається. Це підтвердило доцільність розробки міждержавної стратегії 

сталого інноваційного розвитку соціально орієнтованої держави в тенденціях 

світової цивілізації, яка сприятиме  упередженню загроз, критичних для всього 

людства. II) Результати досліджень Світового товариства вивчення майбутнього 

підтверджують лідерство США у перспективі, зокрема завдяки рівню вищої 

освіти, де їх перевага є найвагомішою. У доповіді, підготовленій (2006 р.) 

Лондонським центром європейських реформ (Centre for European Reform), зазна-

чено, що Сполучені Штати Америки інвестують у вищу освіту 2,6% ВВП; для 

порівняння: показники Європи і Японії становлять 1,2% і 1,1% відповідно. За 
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різними оцінками, на частку США, чиє населення становить 5% жителів планети, 

припадає сім або вісім із десяти кращих університетів світу, і від 48 до 68% 

університетів, що посідають перші 50 місць у світовому рейтингу. Очевидне 

зміцнення потенціалу Америки в галузі точних наук (виокремлено автором 

дисертації на основі опрацювання джерела [371] й  оприлюднено у його науковій 

праці [29]). Так, необхідність розбудови СОРЕ, домінування неекономічних 

чинників розвитку в посткризовий період еволюції світової економіки дозволило 

інструментом анігіляції впливу зовнішнім загрозам на СІСОР України обрати 

вищу освіту, що відповідає світовій і європейській моделі розвитку потрійної 

спіралі Генрі Іцковіца, основним тенденціям країн лідерів, а також щільно 

корелюється із висновками фахівців щодо модернізації суспільства.  III) Крім 

того, результати аналізу доповіді Національної ради з розвідки США щодо 

прогнозів і різних сценаріїв ситуацій у світовій економіці, геополітиці, 

технологіях та цілим рядом інших питань до 2030 р. [370] дозволили виокремити 

подальшу активізацію процесу глобалізації, яка веде до перетворення 

потенційної в реальну загрозу жорсткого, непримиренного протистояння країн 

позиції «Північ – Південь». Унаслідок цього поглиблюється соціально-економічне 

розшарування світу, породжуючи такі наслідки: 1) розрив між рівнями життя, 

рівнями доходів багатих і бідних; 2) кримінальна глобалізація; 

3) транснаціональні злочини; 4) сепаратизм; 5 ) безпрецедентні спалахи 

поширення у світі інфекційних хвороб; 6) транскордонні забруднення, екологічна 

безпека; 7) загроза продовольчої безпеки; 8) інформаційні війни (оприлюднено у 

працях автора дисертації  [372, 373], додаток Р, табл. Р.1). 

По третє, визначення основних зовнішніх загроз у системі «людина – 

суспільство – економіка –  природа» України. Так, 1) дія потоку інформації, що 

постійно збільшується нині стає вагомою загрозою як першопричина створення 

Всесвіту (детально у п.1.3), що викликає як наслідок озброєні конфлікти й 

економічні катастрофи (у працях дисертанта [143, 162, 374]). В силу цього в один 

із найбільш значущих чинників, що спричиняють динамічну трансформацію 

системи «людина – суспільство – економіка – природа», перетворилися 
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інформаційні технології. Проте відмінні способи досягнення та сприйняття 

плодів інформаційної революції в різних регіонах світу в найближчі десятиліття 

можуть призвести до поділу світової спільноти на лідерів і тих, хто відстає, а 

отже, – до істотного загострення загальнолюдських і міждержавних відносин. 

Створена система міжнародної безпеки (після закінчення Другої світової війни) 

не передбачала заходів протидії подібним загрозам, тобто інформаційній і 

глобалізації. Тому доцільно під час моделювання процесів управління 

інноваційними факторами ССОРЕ України застосовувати принцип 

інформаційного попередження можливої небезпеки (попереджувач загроз), що 

дозволить застерегти економічну систему від найвагоміших зовнішніх небезпек, 

гармонізувати економічні відносини, і створити основу для реального прогресу. 

2) Підтримка процесів інтеграції України в ЄС і формування умов для вступу в 

НАТО як одна із цілей «Стратегії національної безпеки України» [375] пов’язана 

із новими можливостями і, одночасно, новими зовнішніми загрозами економічній 

і енергетичній безпеці України, що позначиться на рівні задоволення ЖВІ 

більшості населення (додаток Р, табл. Р.2).  

3) Не варто упускати із поля зору економічні загрози, зумовлені співпрацею з 

МВФ щодо збільшення розміру зовнішнього боргу, а також зменшенням транзиту 

російського газу через Україну через будівництво газопроводу «Північний 

потік 2». Оцінка динаміки транзиту газу транспортними коридорами України 

2009-2016 рр. як основної економічної загрози ЖВІ населенню показує явну 

тенденцію зниження активності діяльності та невиконання контрактних вимог у 

2016 р. у порівнянні із 2009 р.  (табл. 4.1). 

Отже, через озброєні конфлікти активізується економічна загроза – «Північний 

потік-2», що створює серйозну небезпеку як для України, так і для країн ЄС. За 

оцінками аналітиків економічна втрата складе для України понад 2 млрд. $ плати 

за транзит від введення в експлуатацію «Північного потоку 2», а фахівці 

«Нафтогазу» оцінюють її у 3 млрд. $, тобто 3 % ВВП [376].  
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Таблиця 4.1 – Оцінка динаміки транзиту газу транспортними коридорами 

………………….України в 2009-2016 рр. у контексті виокремлення основної 

………………….зовнішньої економічної загрози  ЖВІ її населення 

 

Показники Обсяги поставок «Газпромом» газу в країни 

Європи територією України та через «Північний 

потік» 

Відхилення 

(+, -) 

Динаміка, 

% 

2016 р.  

від 2009 р. Роки 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Україна, 

млрд. куб. м. 

95,8 98,6 104,2 84,3 86,1 62,2 67,1 82,2 - 13,6 85,80 

«Північний 

потік» млрд. 

куб. м. 

0 0 0,7 11,3 23,5 34 37,7 43,7 +43,7 100,00 

 Фактичні обсяги імпорту з Росії у 2009-2016рр. у порівнянні із 

контрактними вимогами 

Імпорт з РФ, 

млрд. куб. м. 

37,8 36,5 44,8 32,9 25,8 14,4 6,1 0 - 37,8 100,00 

Недобір, % 2,2 15,2 7,2 19,1 26,2 37,6 49,5 52,2 +50,0 2372,72 
Джерело: побудовано автором дисертації у табличному вигляді на основі звітів НАК 

«Нафтогаз», річних звітів «Газпрому», матеріалів Державної служби статистики України за 

2009-2016 рр. [314,  376]. 

 

Проте, це лише імпульс, який запускає декілька істотних проблем, що загрожують 

економічній безпеці України, зокрема: 1) через складність підтримки 

газотранспортної системи, яка зіткнеться зі зменшенням навантаження, Україна 

ризикує втратити більшу частину мереж важко відновлюваних діючих 

трубопроводів; 2) із переходом під контроль «Газпрому» країн Енергетичного 

співтовариства – Центральної і Східної Європи Україна попадає під енергетичну 

ізоляцію; 3) ускладнюється постачання газу для України шляхом реверсу через 

монополію «Газпрому». У зв’язку із тим, що 2020 році на повну силу 

активізується загроза «Північного потоку 2», Україна потребує негайної 

енергетичної реформи, а саме: а) оперативного формування ринку розвідки, 

моніторингу та видобування енергоресурсів, що має відповідати вимогам 

світовим стандартам, і орієнтуватися на внутрішній видобуток (пропозиції у праці 

дисертанта [241]); б) розроблення та втілення заходів із енергоефективності, що 

суттєво вплине на підвищення конкурентоспроможності промислової продукції 
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(розробка авторської методики у п. 4.4); в) сприяння трансферу 

енергозберігаючих технологій у національну економіку; д) залучення інвестицій, 

в т.ч. іноземних,  зберігаючи контрольний пакет акцій корпорацій у вітчизняних 

інсайдерів. 

Отже, враховуючи результати досліджень окремих світових організацій із 

прогнозування майбутнього, а також критерій стійкості соціально-економічного 

розвитку будь-якої держави – задоволення ЖВІ переважної більшості населення, 

особистості, суспільства, підприємства, галузі, держави (національні інтереси) і 

союзу, куди особистість входить, а головне вищих еліт країни, є сенс 

запропонувати розроблений науковий підхід до формування бачення сталого 

інноваційного розвитку економіки соціально орієнтованої держави в контексті 

еволюції світової цивілізації (рис. 4.1). Він ґрунтується на цілях сталого розвитку 

тисячоліття, магістральному ланцюзі  «інформація – знання – інновація», що 

відповідає певним видам економіки, враховує основні проблеми та загрози (що 

несуть інноваційно-комунікаційні технології, глобалізація й ін.), а також базовий 

інструмент протистояння зовнішнім загрозам – розвиток гідної національної 

вищої освіти, формування правильної ієрархії інтересів особистості, розвиток 

вітчизняного інноваційного виробництва. При цьому акцентовано на необхідності 

активізації дії морально-етичної компоненти у національного істеблішменту, а 

також тому факті, що «нерозвиненість духу несумісна із НТП прогресом» 

(А. Ейнштейн).  

Тут ноосферна економіка позиціонується як розумна система природи та людини, 

що досягає ефективності завдяки гармонізації природної й ортодоксальної 

економік, удосконалення корпоративних планетарних виробничих відносин на 

інноваційній основі, розвитку постіндустріальних нанотехнологічних 

продуктивних сил, а також дотримується духовних і моральних принципів 

відтворення життєдіяльності. При цьому рекомендовано в під час управління 

ІФССОРЕ будь-якої країни, зокрема України діяльність у домашньому 
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господарстві зараховувати до продуктивної праці та сфери зайнятості, включаючи 

діяльність із відтворення освіти, виховання, охорони здоров’я самої людини… 

 

 

Рисунок 4.1 – Візуалізація наукового підходу до сталого інноваційного 

………………розвитку соціально орієнтованої економіки n-ї держави в 

………………контексті еволюції.світової цивілізації 

Джерело: обґрунтовано, систематизовано, побудовано автором дисертації й оприлюднено у 

його науковій праці [372]. 
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У підсумку ціни та відтік кадрів знижуються, зростають виробництво і попит, 

приплив кадрів, збільшується збут продукції, рівень заробітних плат і дітона-

родження (запропоновано, адаптовано на підставі джерела [73] та висвітлено у 

науковій праці автора дисертації [11]). 

Нагадаємо, що в епоху розквіту СРСР працівники науки й освіти мали високий 

соціальний статус і високі зарплати. Наразі сумарний заробіток професора, 

доктора наук в державному ВНЗі країн СНД становить в середньому 8–12 тис. дол. 

на рік (для порівняння: в США – 100–250 тис. дол. на рік залежно від престижу 

університету). Допоки зберігається такий рівень оплати праці науковців, 

викладачів, винахідників, інженерів і конструкторів ніяких істотних змін не 

відбудеться (запропоновано автором і оприлюднено у праці [347, 372]). 

Отже, запропонований науковий підхід до сталого інноваційного розвитку 

соціально орієнтованої економіки n-ї держави в контексті еволюції світової 

цивілізації являє собою платформу інструментів (освіта, вітчизняне інноваційне 

виробництво), заходів (застосування системи постійного моніторингу загроз), 

методів (планування із врахуванням загальносвітових тенденцій розвитку країн-

лідерів, включення діяльності із відтворення біосоціального продукту до 

продуктивної праці та сфери зайнятості, гідна зарплата науковців, врахування 

морально-етичних складових) і принципів (інформаційного попередження), що 

дозволить на основі вчасно розробленої міждержавної стратегії упереджувати 

вплив зовнішніх загроз, чим забезпечить підтримання достатнього рівня 

задоволення ЖВІ населення, як окремої країни, так і людства в цілому (рис. 4.1). 

Реалізація наукового підходу до сталого інноваційного розвитку соціально 

орієнтованої економіки n-ї держави в контексті еволюції світової цивілізації 

передбачає: 1) необхідність розробки сценаріїв соціально-економічного розвитку 

країн із урахуванням загальносвітових тенденцій і проблем, а також  

міждержавної стратегії СІСОРЕ в контексті еволюції світової цивілізації, яка 

дозволить упереджувати виникнення проблем міжнародного масштабу щодо 

задоволення ЖВІ людства; 2) впровадження системи постійного моніторингу 



 281 

 

загроз міжнародного та планетарного масштабів, які стосуються ЖВІ людства з 

метою їх вчасного упередження; 3) врахування загальносвітових тенденцій під 

час розробки сценаріїв розвитку економіки України: а) вища освіта – 

найважливіший козир; б)  діяльність із відтворення біосоціального продукту – 

складова продуктивної праці та сфери зайнятості; 4) застосування принципу 

інформаційного попередження зовнішніх загроз як підґрунтя інформаційної 

безпеки України в умовах міжнародної інтеграції та світової фінансово-

економічної кризи. 

Водночас, проблеми у системі «людина – суспільство – економіка –  природа» 

переважна більшість цивілізованих країн світу, міждержавних і громадських 

організацій сприймає через призму забезпечення саме їх національних інтересів, 

що пояснюється зростаючою кількістю різноманітних викликів і загроз 

національним інтересам держави, тобто наявних і потенційно можливих явищ і 

чинників, які створюють небезпеку незадоволенню життєво важливим 

національним інтересам. Це актуалізує необхідність винайдення інструментів і 

механізмів протистояння впливу внутрішнім загрозам СІСОРЕ України, які 

стануть підґрунтям даного комплексного підходу, що дозволить розв’язувати 

розв’язувати протиріччя між імпортозалежною, експортно-сировинною 

економікою та  високотехнологічною експортно-орієнтованою СОРЕ з високим 

внутрішнім попитом, який формується переважно середнім класом. 

Запропонований підхід ґрунтується на таких твердженнях. 

По перше, розвиток національної промисловості стає рушійною силою 

економічного зростання за умови застосування інноваційних й інформаційних 

технологій, біотехнологій і послуг із високою доданою вартістю, а також 

гарантом соціальної стабільності при тісній співпраці промисловості й уряду 

(оприлюднено автором дисертації у його працях [29, 377]).  

По друге, інноваційну спрямованість промисловості варто розглядати як запоруку 

ССОРЕ та безпеки держави, де першоумовою є реалізація інтересів переважної 

більшості населення (не менше 2/3), а держава, суспільство й особистість 
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нормально функціонують і розвиваються, якщо є певна узгодженість, тобто 

баланс їх інтересів. Проте, насправді, існують різноманітні антиподи та 

протиріччя, що формують внутрішні конфлікти України. У подібних ситуаціях 

намагаються знайти точки «перетину» державних, громадських і особистих 

інтересів, механізми їх узгодження. Так,  реалізацію інтересів особистості, 

суспільства та держави доцільно розглядати як систему корпоративного 

управління через основних її учасників і механізми їх взаємодії. Таким 

механізмом гармонізації економічних інтересів та інструментом захисту від 

зовнішніх загроз є трансфер технологій у промисловості, де людина як 

потенційний носій інтелектуальної власності через реалізацію власних інтересів 

забезпечує сталий розвиток держави та суспільства, задовольняючи їх інтереси, і 

одночасно стає стрижнем моделі інноваційного саморозвитку (Б. Санто) СОРЕ 

(рис. 4.2). 

 

 

 

Рисунок 4.2 – Трансфер технологій у промисловості як інструмент захисту 

………………..від зовнішніх загроз і механізм гармонізації національних 

………………..економічних інтересів із позиції часу, простору та швидкості  

Джерело: розроблено та побудовано автором дисертації і представлено спільноті у його 

наукових працях  [29, 377]. 
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Трансфер технологій як сукупність відносин із приводу виробництва, розподілу, 

обміну та споживання інноваційних благ для України набуває виключного 

значення. Це інструмент здійснення інноваційного процесу, що визначає його 

ефективність, а також є захистом від зовнішніх загроз. Насправді, якщо 

економічна система результативно працює, то трансфер технологій відбувається 

автоматично, а в разі неефективної праці питання трансферу технологій стають 

надзвичайно актуальними. Наявні проблеми комерціалізації інновацій у 

національній промисловості (фактичний попит промислових підприємств України 

на інноваційні технології складає лише 20-30% загального обсягу технологій, які 

створюються вітчизняною науковою та науково-технічною сферою), зростаючий 

вплив глобалізації, коли все більше фактів свідчать про важливість прискореної 

інновації, зумовили необхідність порушення питання про створення української 

мережі трансферу технологій, особливо акцентувавши увагу на пошуку 

зарубіжних партнерів для вітчизняних науковців. Отже, ураховуючи те, що 

трансфер технологій (від фр. «transfert»; або трансфер – від лат. «transferre») є 

важливим засобом здійснення інноваційного процесу, інструментом 

комерціалізації технологій, механізмом гармонізації національних економічних 

інтересів, захистом від зовнішніх загроз, а також «ахіллесовою п’ятою» 

вітчизняної індустрії доцільно деталізувати основні напрями зовнішньополітичної 

діяльності держави для забезпечення її національних інтересів і безпеки п. 3 ст. 26 

ЗУ «Про національну безпеку» [21] і подати його в такій редакції: «...жорстке 

регулювання процесу трансферу технологій шляхом активного сприяння передачі 

інноваційних технологій у національну промисловість і пріоритетного відбору під 

час здійснення його імпорту та експорту», тому що у жодному напрямі державної 

політики з питань національної безпеки це магістральне питання не відображено 

(запропоновано й оприлюднено дисертантом у його праці [29, 377]).  

По третє, на нинішньому рівні складності суспільних відносин, коли 

економічна функція трансформується в соціальну, збільшується невизначеність 

прогнозів навіть найближчого майбутнього, зростає значення функції держави, 

що має на меті регулювання соціальних інноваційних процесів, їх напряму у 
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соціально-конструктивний вектор розвитку економіки. Розбудова соціально 

орієнтованої держави та СОРЕ залишиться нецивілізованою доки не будуть 

відновлені норми моральності, що формують систему цінностей та визначають 

справжні інтереси людини, суспільства, держави. Зважаючи на той факт, що за 

допомогою державних механізмів вдається регулювати не більше 50 % 

суспільних відносин, однією з найважливіших і найголовніших нереалізованих 

суспільних потреб стає духовна безпека. Необхідно більш чітко та конкретно 

визначити національні інтереси у цій сфері, сформувати ієрархію цілей і завдань 

щодо її забезпечення, а також розробити обґрунтовані пропозиції щодо реалізації 

єдиної державної політики в найближчій перспективі, яка б чітко визначила 

неприпустимість збочення духовно-мотиваційної сфери особистості, а також 

переважання матеріальної індивідуалістичної вигоди над вищими духовними 

цінностями. В ідеалі необхідно: 1) прагнути до рівноваги всіх аспектів безпеки; 

2) державу слід розглядати як інструмент, що забезпечує найкращі умови для 

розвитку громадян, суспільства та самої держави; 3) державні інтереси у сфері 

безпеки гармонізувати з інтересами людини; 4) з метою антикризової стійкості та 

активізації економічної динаміки забезпечити синхронну співпрацю 

представників чотирьох найважливіших інститутів суспільства: влади, науки, 

освіти, релігії та формувати у них ноосферне мислення (висвітлено дисертантом 

на основі опрацювання джерела [378] у його праці [373, 377]). 

В умовах збурюючих зовнішніх і внутрішніх змін рішенням Ради національної 

безпеки і оборони України від 6 травня 2015 р. «Про Стратегію національної 

безпеки України» [375] визначено перелік актуальних загроз ЖВІ населенню. 

Разом із тим, враховуючи концептуальній підхід «інформація-знання-інновація» 

необхідно зосередитися на інформаційній безпеці як першопричині, що зумовлено 

транзитним розташування України, котре дозволяє створювати та 

використовувати у національних інтересах міжнародні канали комунікації, а 

також інформаційним простором країни, відкритістю для впливу зарубіжних 

радіо- і телекомунікаційних засобів, друкованих видань і глобальної комп’ю-

терної мережі – Інтернету. 
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Неприпустимо, щоб високий рівень залежності країни від зарубіжного 

програмного забезпечення і засобів інформатизації та недосконалість 

законодавства в інформаційній сфері, створювали можливості для маніпулювання 

інформацією, негативного впливу на свідомість людей, культуру, моральні та 

духовні устої суспільства, що посилює ризики інформаційної загрози 

(інформаційної війни).  

Отже, ЖВІ населення України в інформаційній сфері слід вважати: 

1) забезпечення інформаційних потреб особистості, суспільства й держави в усіх 

сферах життєдіяльності; 2) забезпечення прав громадян на таємницю 

кореспонденції, телефонних та інших сповіщень; 3) ефективне використання 

національних інформаційних ресурсів створення умов для підтримки збереження і 

систематичного їх поповнення (відтворення); 4) захист відомостей, що являють 

собою державну, службову, комерційну та іншу таємницю, що охороняється 

законодавством; 5) розвиток сучасних інформаційних технологій, національної 

індустрії засобів інформатизації і зв’язку, розширення участі країни в 

міжнародній кооперації виробників таких засобів і систем; 6) забезпечення 

безпеки інформаційних систем і мереж зв’язку; 7) участь країни в роботі 

міжнародних організацій, що визначають принципи та напрями співробітництва в 

інформаційній сфері. 

Враховуючи вищевикладене, доцільно виокремити ЖВІ країни в гуманітарній 

сфері: 1) створення умов для повноцінного духовного та фізичного розвитку 

кожного громадянина країни; 2) збереження та зміцнення здоров’я нації, 

створення умов для забезпечення приросту населення; 3) підтримка здорового мо-

рального потенціалу народу, збереження духовної та культурної спадщини, 

зміцнення традиційних цінностей суспільства; 4) збереження, зміцнення та 

розвиток інтелектуального потенціалу нації; 5) забезпечення реалізації прав 

громадян на свободу совісті та віросповідання; 6) розвиток національної гідності, 

збереження етичної, культурної та мовної самобутності громадян країни всіх 

національностей. 
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При цьому доцільно виокремити основні чинники, що створюють загрозу 

інформаційній безпеці країни: 1) розповсюдження недостовірної або умовно 

викривленої інформації, спрямованої на руйнування суспільної злагоди, духовних 

і моральних цінностей суспільства, а також розпалювання національної, 

релігійної  та соціальної ворожнечі; 2) залежність інформаційної інфраструктури 

країни від імпорту закордонних інформаційних технологій, засобів і систем 

інформатизації, зв’язку та програмного забезпечення; 3) недостатня 

забезпеченість кваліфікованими кадрами у сфері інформаційних технологій і 

захисту інформації. Виїзд на постійне місце проживання за кордон 

висококваліфікованих фахівців і суб’єктів права інтелектуальної власності; 

4) невідповідність інформаційного забезпечення державних і суспільних 

інститутів вимогам управління економічними, політичними та соціальними 

процесами; 5) недостатній розвиток системи державного ліцензування, 

сертифікації продуктів і систем інформаційних технологій і атестації об’єктів 

інформатизації відповідно до вимог інформаційної безпеки. Використання у 

процесі створення та модернізації національної інфраструктури несертифікованих 

вітчизняних і зарубіжних інформаційних технологій, заходів захисту інформації, 

заходів щодо інформатизації і зв’язку; 6) зростання кількості числа злочинів, 

скоєних із використанням інформаційних технологій. Несанкціонована розробка 

та розповсюдження програм, які порушують функціонування інформаційних 

систем і мереж зв’язку; 7) відсутність в Україні ефективної системи забезпечення 

збереження відкритої інформації, зокрема тієї, що являє собою інтелектуальну 

власність. 

Із-поміж основних чинників, що створюють загрозу гуманітарній безпеці країни, 

виокремимо такі: 1) процес депопуляції, деформації людської структури народу, 

погіршення здоров’я народу; 2) девальвація традиційних духовних цінностей, 

загострення проблеми сім’ї, моральна деградація особистості; 3) зростання 

злочинів неповнолітніх; 4) збільшення чисельності осіб, що страждають на 

психічні розлади, алкоголізм, наркоманію, токсикоманію, табакокуріння, а також 

кількості дітей, народжених із відхиленнями психофізичного розвитку; 
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5) скорочення чисельності наукових і науково-педагогічних кадрів. Недостатнє 

фінансування і матеріально-технічне забезпечення освіти, науки культури та 

охорони здоров’я; 6) активізація діяльності іноземних релігійних організацій і 

місіонерів із монополізації духовного життя суспільства. Діяльність у країні 

неомістичних, псевдорелігійних груп.  

Варто зазначити, що пріоритети видів безпеки можуть змінюватися через 

самостійність і їх діалектичний взаємозв’язок у єдиній системі національної 

безпеки. Тому варто гуманітарну (духовну) та інформаційну безпеку розглядати 

як першопричини розвитку та необхідну умову стійкості соціальної й економічної 

систем, з акцентом на політичну та науково-технічну безпеки (оприлюднено 

дисертантом на підставі опрацювання [27, с. 35] у його працях [244, 377]). 

З огляду на домінування неекономічних чинників у посткризовий період розвитку 

світової економіки, впливу науки й інновацій на механізми національної та 

колективної безпеки як перспективне джерело нововведень у промисловості 

основним інструментом протистояння впливу внутрішнім загрозам ЖВІ 

населення обрано вищу освіту, що відповідає світовій і європейській моделям 

розвитку, потрійній спіралі Генрі Іцковіца, «трикутнику знань» (Triangle of 

Knowledge) та основним тенденціям розвитку країн-лідерів – збільшення витрат 

на освіту (Доповідь Лондонського центру європейських реформ Centre for 

European Reform) (обґрунтовано на основі опрацювання джерел [74, 154; 201; 379-

384] і висвітлено дисертантом у його наукових працях [29, 372, 377]. Це 

підтверджено і специфікою ноосферної економіки – зростанням наукомісткості 

ВВП, і реалізацією безперервної освіти як пріоритетної потреби людини завдяки 

зростанню накоємності. Процес формування та реалізації ЖВІ населення України 

через механізми безперервної освіти в системі сталого інноваційного розвитку 

СОРЕ, а також інтересів у новій економіці через трикутник знань (освіта, 

дослідження, інновація) розроблено у  додатку Р, рис. Р.1-Р.2 і надано на підставі 

опрацювання джерел у праці  дисертанта [23]. Крім того на підтримку розвитку 

вітчизняної освіти, як одного з майбутніх джерел інновацій у вітчизняному 
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виробництві, рекомендовано застосовувати досвід реалізації інноваційної 

стратегії Сінгапуру, яка у довгостроковій перспективі розраховує: а) на власні 

наукові та інженерні кадри, б) спеціальну програму для вундеркіндів, найобда-

рованіших дітей, в) культивацію талантів, д) знаходження нових ідей у науці та 

доведенні їх до технологічного рівня. Отже, враховуючи результати досліджень 

окремих світових організацій із прогнозування майбутнього, а також критерій 

стійкості будь-якої держави – задоволення ЖВІ більшості населення доцільно 

запропонувати розроблений науковий підхід до СІСОРЕ України в контексті 

протистояння.внутрішнім загрозам (рис. 4.3).  

Поряд із цим рекомендовано до механізмів гармонізації національних інтересів у 

контексті управління внутрішніми загрозами СІСОРЕ України зарахувати: 

1) національну ідею (ідеологію) – засіб об’єднання ідейних інтересів народу; 

2) соціальну відповідальність – відповідальність держави та компаній за вплив їх 

рішень і дій на суспільство, навколишнє середовище шляхом прозорої та етичної 

поведінки, яка сприяє сталому розвитку, зокрема здоров’ю та добробуту 

суспільства; враховує очікування зацікавлених сторін; відповідає чинному 

законодавству та міжнародним нормам поведінки, інтегрована у діяльність 

організації і практикується у її відносинах; 3)  реструктуризацію – процес 

проведення кардинальних змін системи управління (на всіх рівнях національної 

економіки) та її основних елементів, що сприяє її розвитку за рахунок викорис-

тання зовнішніх і внутрішніх чинників, підвищує добробут власників бізнесу та 

інших зацікавлених сторін, метою якої є задоволення інтересів усіх зацікавлених 

сторін, а саме: власників, акціонерів, держави та ін.  (розроблено та оприлюднено 

автором у працях [11, 18, 336]. При цьому розвиток промисловості виступає 

основою реалізації та гармонізації національних економічних інтересів, 

соціальної стабільності та гарантом захисту системи цінностей. 

На підставі вищевикладеного процес управління інноваційними факторами 

ССОРЕ у контексті гармонізації національних інтересів доцільно подати у вигляді 

імпульсного ланцюжка взаємопов’язаних категорій: «освіта – наука – інноваційна 
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діяльність» – «розвиток промисловості» – «конкурентоспроможна національна 

економіка» – «демократія та соціальна стабільність» – «СІСОРЕ» – «національна 

безпека» (розроблено дисертантом і представлено у праці [244]). 

 

 

 

Рисунок 4.3 – Візуалізація запропонованого наукового підходу до 

…………………     .протистояння.внутрішнім загрозам СІСОРЕ України 

Джерело: обґрунтовано, систематизовано, побудовано автором дисертації і оприлюднено у 

його наукових працях [29, 377]. 
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Розробка програмних документів щодо СІСОРЕ України має органічно 

перетинатися та поєднуватися зі Стратегією національної безпеки України, у якій 

(див. п. 2.2) визначено завдання політики національної безпеки – захист таких 

ЖВІ України: утвердження конституційних прав і свобод людини та громадянина, 

створення умов для вільного розвитку людини, реалізації її творчого потенціалу 

через різноманіття форм суспільної організації; захист державного суверенітету 

України, її територіальної цілісності, недоторканності державного кордону; 

створення конкурентоспроможної СОРЕ та забезпечення підвищення рівня життя 

і добробуту населення; гарантування безпечних умов життєдіяльності населення, 

захисту та відновлення навколишнього природного середовища; збереження і 

розвиток духовних і культурних цінностей українського суспільства, зміцнення 

його ідентичності на засадах етнокультурної різноманітності. З метою врахування 

впливу інформаційно-комунікаційних технологій на зміни щодо СІСОР в 

економіці та суспільстві рекомендовано діяти в межах «Стратегії розвитку 

інформаційного суспільства в Україні до 2020 року». Методологічна платформа 

протистояння впливу зовнішнім і внутрішнім загрозам ЖВІ населенню України 

подана в таблиці 4.2. 

 

Таблиця 4.2 – Візуалізація методологічної платформи до протистояння 

…………………впливу викликам і загрозам ЖВІ населення України 
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інформаційного 

попередження, 

соціальної 

справедливості, 

недопущення 

соціального 

паразитизму, 

врахування 

морально-

етичних  

економічні 

(включення 

діяльності із 

відтворення 

біосоціального 

продукту до 

продуктивної 

праці та сфери 

зайнятості, 

гідна зарплата,  
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Продовження табл. 4.2 
1 2 

 

боргу); 

інформаційно-

культурна та 

духовна 

небезпека 

 традиційне 

виробництво 

складових 

(формування 

ноосферної 

системи 

цінностей) 

перш за все, 

науковців), 

соціально-

психологічні 

(підвищення 

престижу професій 

освіти та науки, 

пропаганда ідеї 

співучасті у 

суспільстві) 

зо
в
н

іш
н

і 

бойові дії, 

інформаційна 

війна, 

глобалізація,  

запуск 

«Північний 

потік-2» 

 

забезпечення 

глобальної та 

міжнародної 

безпеки, 

міждержавна 

стратегія 

СІСОР країн, 

постійний 

моніторинг 

загроз, 

володіння 

технологіями 

світового рівня, 

ОІВ 

освіта у 

продовж 

життя 

(безперервна 

освіта),  

вітчизняне 

інноваційне 

виробництво. 

правильна 

ієрархія 

інтересів 

особистості, 

суспільства та 

національного 

істеблішменту 

(недопущення 

домінування 

матеріального 

над духовним) 

економічні (плану-

вання із врахуван-

ням 

загальносвітових 

тенденцій розвитку 

країн-лідерів) 

соціально-

психологічні 

(височайші злети 

людського духу, 

патріотизм, 

морально-етичні 

норми, цінності 

нації ) 

Джерело: складено, обґрунтовано, побудовано у табличному вигляді та запропоновано автором 

дисертації. 

 

Таким чином, візуалізовано науковий (принциповий) підхід до протистояння 

впливу зовнішнім і внутрішнім загрозам СІСОРЕ України, який являє собою 

сукупність економічних відносин у форматі інноваційних факторів розвитку нової 

економіки (формування ЖВІ людини, суспільства, держави {потреби, система 

цінностей, правильна ієрархія інтересів} та конкурентоспроможності економіки 

{інновації, знання, ресурси}), відповідає трьом типам економік; ґрунтується на 

принципах системності та комплексності, цілях сталого розвитку; розглядає 

інформаційну, психологічну та духовну (гуманітарну) безпеки як першопричини 

основних проблем національної безпеки, а трансфер технологій промисловості, 

реструктуризацію, соціальну відповідальність, національну ідею та безперервну 

освіту як перспективні механізми гармонізації національних економічних 

інтересів, що сприятиме підвищенню рівня задоволення ЖВІ населення. 

Запропоновані заходи, механізми та інструменти нейтралізації впливу наявних 



 292 

 

загроз варто враховувати під час побудови динамічної моделі управління 

ІФССОРЕ та у процесі гармонізації національних економічних інтересів. 

 

4.2. Проектування динамічної моделі системи управління інноваційними 

факторами сталого соціально орієнтованого розвитку економіки України як 

складової процесу гармонізації національних економічних інтересів  

  

Зростаюча кількість різноманітних зовнішніх і внутрішніх викликів і загроз 

національним інтересам держави, тобто наявних і потенційно можливих явищ і 

чинників, які створюють небезпеку реалізації ЖВІ населення, актуалізує питання 

оптимального управління процесом гармонізації національних інтересів у 

контексті СІСОРЕ розвитку України, що має бути (за Б. Санто) стратегічно 

керованим. При цьому під загрозою національним економічним інтересам слід 

розуміти як дії державних органів, організацій, у тому числі суспільних 

об’єднань, окремих громадян, а також явища та процеси (або їх сукупність), які 

перешкоджають реалізації ЖВІ особистості, суспільства, держави. 

Оптимальне управління процесом гармонізації національних інтересів в 

контексті СІСОРЕ України має ґрунтуватися на визначених принципах: 1) за-

конності, що передбачає дотримання норм міжнародного права та національного 

законодавства; 2) «всезагальної безпеки», що передбачає взаємний облік і 

дотримання інтересів усіх суб’єктів відносин у сфері безпеки; 3) дотримання 

балансу ЖВІ всіх верств населення та взаємної відповідальності особистості, 

суспільства, держави; 4) постійного інформування громадян країни із питань 

гармонізації національних інтересів.  

Очевидною стає доцільність формування структурно-організаційного підходу 

до розробки алгоритму оптимального управління процесом гармонізації 

національних інтересів у контексті СІСОРЕ України, який складається із таких 

етапів: 1. Розробка концепції, стратегічних і тактичних цілей, визначення ЖВІ 

учасників процесу. 2. Оцінка наявних ресурсів для досягнення мети. 3. Оцінка 
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поточного стану досягнення цілей (завдань) із обґрунтуванням необхідної 

кількості відповідних показників (індикаторів), включаючи показники ЖВІ 

населення. 4. Аналіз внутрішніх і зовнішніх загроз (ризиків) і обґрунтування 

найбільш ймовірних і небезпечних (обґрунтовано у п. 4.1 дисертації). 5. Вибір 

оптимальних шляхів усунення викликів і загроз. 6. Оцінка динамічних 

характеристик зміни контрольованих і регульованих параметрів системи 

управління на основі критеріїв стійкості, оптимальності, ефективності. 

7. Формування адаптивної динамічної моделі системи управління СІСОРЕ, яка 

реалізується за допомогою професійного програмного пакету VisSim та 

забезпечує: 7.1. Відпрацювання найбільш небезпечної загрози за своїм каналом із 

використанням основних фундаментальних принципів управління: а) за відхи-

ленням; б) за обуренням; в) комбінованого управління за відхиленням і 

обуренням (деталізовано таблиці у додатка С); 7.2. Моніторинг виконання основ-

них прогнозних регульованих параметрів (інтегрального показника – МІЛР і 

необхідних для його досягнення інвестицій) із максимальною швидкодією при 

використанні наявних ресурсів. 7.3. Дії із випередження запізнювання і компенса-

ція інерційності по всіх каналах руху інформації, необхідної для організації 

оптимального управління (наприклад, вироблення антикризових заходів). 

7.4. Застосування принципів самоналаштування, адаптації та самоорганізації в 

контексті максимального задоволення ЖВІ учасників процесу (блок адаптації). 

8. Обґрунтування результативної стратегії (стратегії СІСОРЕ) досягнення мети, а 

також способів її реалізації – політики та програм розвитку (розроблено у п. 5.2 

дисертації). 9. Оцінка отриманих результатів, із урахуванням внутрішніх і 

зовнішніх загроз, а також корегування структури й параметрів системи 

управління у разі необхідності (розроблено автором дисертації на підставі 

опрацювання джерел [387, c. 205, 209, 210] та оприлюднено у його науковій праці 

[244]). Отже, оптимальність управління процесом гармонізації національних інте-

ресів у контексті СІСОРЕ України полягає у обґрунтуванні мінімально 

достатнього обсягу інвестицій необхідного для досягнення максимально 

прийнятного рівня МІЛР як цільового параметру концепції та стратегії 
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СІСОРЕ, визначити які у покликана адаптивна динамічна модель системи 

управління ІФССОРЕ. Вона ґрунтується на постулатах виробництва засобів 

виробництва та розширеного відтворення біосоціального продукту, в першу чергу 

інтелектуальної людини, здатної на основі отриманих знань організувати 

випереджаюче управління в порівнянні з виробництвом засобів виробництва та 

виробництвом предметів споживання, що передбачає орієнтацію на задоволення 

ЖВІ людини, яка одночасно може стати генератором ідей, творцем новацій і 

перетворювати їх в інновації, корисні для розбудови СОРЕ.  

Під час розроблення адаптивної динамічної моделі системи управління ІФССОРЕ 

варто усвідомлювати основні поняття – система, процеси, що протікають у 

системі, математичні моделі систем і процесів, корті в них відбуваються, а також 

враховувати такі особливості: 1) процеси, які підлягають дослідженню, мають 

інформаційний характер; 2) процеси є динамічними, тобто змінюються в часі; 

3) елементами системи є люди, що входять як до об’єкта управління, так і в 

регулятор, поведінку яких важко формалізувати; 4) процеси, що відбуваються у 

системах, і самі системи належать до категорії керованих; 5) на процеси, що 

відбуваються у системі, впливають зовнішні та внутрішні загрози; 6) велика 

кількість внутрішніх змінних; 7) процеси, що відбуваються в системі, харак-

теризуються значним запізненням; 8) наявність у системі неконтрольованих 

випадкових факторів, невизначеність окремих параметрів, змінність 

взаємозв’язків між елементами. 

У загальному вигляді адаптивну динамічну модель системи управління ІФССОРЕ 

України подано на рисунку 4.4 і формалізовано у вигляді формули 

 

Y (t) = F { Хр (t); f1, f2;  X1’ij…Х1nm, X2’ij…X2nm, X3’ij…X3nm}          (4.1) 

 

Із погляду загальної теорії управління в системі спочатку варто виокремити 

об’єкт управління, в якому відбувається процес, що підлягає управлінню. Для 

того щоб управляти об’єктом управління, слід створити (або мати) відповідний 
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орган (суб’єкт управління – регулятор), у ролі якого можуть виступати державні 

органи управління, людина, група людей або їх сукупність у вигляді людино-

машинного комплексу.  

 

 

Рисунок 4.4 – Адаптивна динамічна модель системи управління інноваційними 

………………факторами сталого соціально орієнтованого розвитку економіки 

Умовні позначення: 

СУ – суб’єкт управління (децидент, регулятор); 

ОУ – об’єкт управління; 

Хр (t) – інвестиції як регулюючий вплив СУ на ОУ; 

Хзд (X1’ij…Х1nm, X2’ij…X2nm, X3’ij…X3nm) – вхідні задані прогнозні параметри підсистем  

управління ІФССОРЕ; 

X1 ij, X2 ij, X3 ij – фактичні значення i-показник,  j-підсистеми системи управління ІФССОРЕ; 

i – номер показника, що характеризує параметри завдання, 1 2i , ,...,n ; 

 j – номер підсистеми управління реалізацією завдання, 1 2j , ,..., m.  Значення n і m залежать від 

аналізованої групи параметрів; 

f1, f2 – внутрішні і зовнішні загрози; 

Е (t) – відхилення фактичного значення параметру від заданого (помилка регулювання); 

∑1, ∑2  – суматори; 

Y (t) – вихідний параметр (МІЛР). 

Джерело: обґрунтовано, систематизовано та побудовано автором дисертації. 

 

Із погляду змісту за допомогою моделі в системі управління ІФССОРЕ 

виконуються такі основні завдання: 1) аналіз економічних об’єктів; 2) економічне 

прогнозування; 3) оптимізація структури управління; 4) реалізація прийнятих 

рішень із врахуванням наявних ресурсів. 

У системі управління ІФССОРЕ можна виокремити групу змінних, які 

визначають її внутрішній стан, і в загальному випадку будуть залежати від часу. 
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При цьому вихідні керовані змінні стану системи назвемо керованими змінними 

виходу  МІЛР, а некеровані змінні – змінними некерованного виходу. 

Через те, що система управління ІФССОРЕ в процесі функціонування 

безперервно взаємодіє із навколишнім середовищем, на неї впливають зовнішні 

процеси – виклики і загрози. Змінні, які характеризують ці процеси, є змінними 

входу або вхідними впливами. При цьому загрози на вході об’єкта управління 

разом із керуючим (регулюючим) впливом є внутрішньою загрозою, а на виході 

об’єкту управління – крайньою зовнішньою загрозою, що найбільш небезпечна. 

До найбільших зовнішніх загроз України нині доцільно зарахувати введення в 

експлуатацію газотранспортного коридору «Північний потік 2» (обґрунтовано у 

п. 4.1), що може завдати збитків до 3% ВВП. Крім того до зовнішніх загроз можна 

зарахувати діяльність іноземних держав, їхніх урядів, спецслужб, фірм і 

корпорацій, спрямовану на підрив гармонізації національних інтересів. 

До найбільш небезпечних внутрішніх загроз України – зниження доходів 

населення (обґрунтовано у п. 3.1, 3.3, 3.4), що впливає на рівень задоволення їх 

ЖВІ, посилює розшарування, розмивання середнього класу, породжує соціальну 

нестабільність. 

Модель системи управління ІФССОРЕ буде динамічною, якщо як мінімум одна із 

її змінних належить до періоду часу, відмінного від часу, до якого зараховані інші 

змінні. У статистичній же моделі всі залежності та значення координат належать 

до одного моменту часу. 

У лінійних моделях усі залежності описуються лінійними рівняннями. Це означає, 

що зменшення або збільшення будь-якої координати буде призводити до 

пропорційного зменшення або збільшення іншої. У нелінійних моделях усі 

залежності описуються нелінійними рівняннями зі змінними параметрами. Зміни, 

що відбуваються в системі і стають непропорційними кількісному накопиченню, 

змінюють свої первинні ознаки. 

В такий спосіб можемо запропоновувати вперше в площині національної 

економіки використати адаптивну динамічну систему управління ІФССОРЕ, яка 



 297 

 

являє собою оптимальний вплив суб’єкту на об’єкт управління через інвестиції, 

підтримуючи в такий спосіб на заданому рівні її головний управляємий параметр 

(МІЛР); ґрунтується на засадах системного підходу, теорії оптимального 

управління та автоматичного регулювання як напряму економічної кібернетики, і 

сприяє максимальному рівню задоволення ЖВІ переважної більшості населення 

за рахунок вчасного усунення внутрішніх і зовнішніх загроз, а також розробки 

державних програм соціального розвитку національної промисловості.  

Разом із тим система управління ІФССОРЕ характеризується пороговими 

станами, перехід через які призводить до різкої якісної (нелінійної) зміни 

процесів, що протікають у ній, а також до зміни самої організації. У момент 

проходження такою системою порогового значення майбутній її стан 

представлений безліччю можливих варіантів, обумовлених механізмом біфуркації 

розвитку на різноманітні варіанти, реалізація яких залежить від впливу всієї 

сукупності чинників, що визначають стан системи в критичній точці. Різноманітні 

параметри системи управління ІФССОРЕ, що розташовуються на альтернативних 

траєкторіях, належить до переходу системи від динамічного стійкого режиму 

одного набору простих чинників до динамічного режиму набору більш складних 

чинників і їх взаємодій. Причому на тлі загальної зміни параметрів 

виокремлюються його критичні значення, поза якими стан процесу лінійно 

залежить від зміни параметра, тоді як для критичних значень параметра ця 

залежність порушується (табл. 4.3).  

 

Таблиця 4.3 – Адаптована система показників соціально-економічної й 

………………….екологічної безпеки країни в контексті розвитку 

………………….промисловості України 

  

Найменування показників Порогове 

значення 

Імовірнісні наслідки в разі виходу за 

допустимі межі 

1 2 3 

Показники соціально-економічної безпеки 

1. Середня тривалість життя (років) в 

країні, в тому числі працюючих у  

Не менше  

75 років 

Зниження чисельності, погіршення 

відтворення населення 



 298 

 

Продовження табл. 4.3 
1 2 3 

промисловості   

2. Рівень народжуваності та рівень 

смертності, в тому числі працівників у 

промисловості: 

2.1. Сумарний коефіцієнт народжуваності 

(кількість дітей, народжених жінкою у 

фертильному віці), (чоловік) (пропозиція 

автора); 

2.2. Умовний коефіцієнт депопуляції 

(відношення кількості померлих до 

народжених) 

 

 

 

 

Не менше 

2,147 

 

 

Не більше 1 

 

 

 

 

Відсутність простого заміщення 

поколінь; 

 

інтенсивна депопуляція, зменшення 

населення країни 

3. Коефіцієнт диференціації доходів (10 % 

високодохідних і 10 %  изько дохідних 

груп населення) в країні, в тому числі в 

промисловості 

Не більше 10 Антагонізм соціальної структури 

4. Рівень споживання алкоголю (літрів абс. 

Алк. На людину в рік), у тому числі серед 

працівників промисловості 

Не більше 8 Фізична деградація населення 

5. Рівень злочинності (кількість злочинів 

на 100 тис. населення) (тис. од.), У тому 

числі серед представників промисловості 

Не більше 5 Криміналізація суспільних відносин 

Показники екологічної безпеки 

6. Середньорічна ефективна доза 

опромінення людини, мЗв/ рік 

1 Погіршення здоров’я населення 

7. Коефіцієнт еластичності викидів 

шкідливих речовин в атмосферу і 

зростання ВВП (пропозиція автора) 

Не більше 

0,618 

Погіршення екологічної ситуації 

8. Частка особливо охоронюваних 

природних територій у загальній площі 

країни 

8–12 Зниження рівня біорізноманіття 

9. Рівень лісистості, % > 30 Порушення екологічної рівноваги 

10. Питома вага витрат на охорону 

природи у ВВП, % 

4–5 Забруднення природного 

середовища 

11. Коефіцієнти антропогенного 

навантаження: 

11.1.1. викиди шкідливих речовин (т на 1 

км
2
 території) в атмосферу (криза); 

Понад 10 

 

5–10 

 

Порушення екологічної рівноваги 

 

1.1.2. викиди шкідливих речовин (т на 1 

км
2
) в атмосферу (передкризовий стан); 

11.2.1. скидання забруднених вод (%) у 

кризовій ситуації; 

Понад 90 

 

70–90 

Порушення екологічної рівноваги 

11.2.1. скидання забруднених вод (%) у 

передкризовому становищі; 

11.3.1. зберігання токсичних промислових 

відходів із порушенням правил (т на 1 км
2
) 

при кризі; 

11.3.1. зберігання токсичних промислових 

відходів із порушенням правил (т на 1 км
2
)  

Понад 500 

 

100–500 

Порушення екологічної рівноваги 

6
7
1
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Продовження табл. 4.3 
1 2 3 

у передкризовій ситуації   

У виробничій сфері на макроекономічному рівні (пропозиція автора) 

12. Частка машинобудування і 

металообробки в загальному обсязі 

промислового виробництва  

> 0,618  Нездатність забезпечити розвиток 

інших галузей, залежних від 

машинобудування і металообробки 

13. Ступінь зносу активної частини 

основних засобів 

< 0,618 Нездатність до реалізації 

інноваційної моделі розвитку 

економіки 

14. Темпи зростання / спаду промислового 

виробництва 

Орієнтація на 

стійке 

зростання 

Зміна структури національного 

господарства, % 

15. Рівень і співвідношення вищої, 

середньої та базової освіти працівників 

промисловості, % [32] 

 

1 : 2,27 : 4,05 

Порушення та спотворення функції 

освіти у суспільстві 

16. Рівень задоволення ЖВІ рядового 

працівника промисловості, (%)  

Не менше 

0,618 

Максимізація конфліктів, ентропія 

промислової системи 

Джерело: адаптовано та дістало подальшого розвитку на основі опрацьованого автором 

дисертації джерела [32] і оприлюднено у його науковій праці [68]. 

 

Період реформування (переходу економічної системи на нову модель 

господарського розвитку), з позиції кібернетичної теорії управління та 

загальносистемної організації, є періодом вибору оптимального варіанта 

розвитку. 

Тому під час аналізу перехідних процесів у системі управління ІФССОРЕ  важливо 

уявляти можливі напрями трансформації та їх масштаби внаслідок змін у режимі 

управління, а також параметри функціонування об’єкта управління та засобів 

управління. Через те, що наявність у системі багатьох динамічних параметрів, 

особливо із запізненням, може призвести до катастрофічних наслідків, виникає 

необхідність упереджувати небезпеку непродуманих управлінських рішень і 

обґрунтовувати вибір оптимальних траєкторій розвитку. Проте слід мати на увазі 

подвійність суспільної організації, присутність інтелекту як в об’єкті управління, 

так і суб’єкті, що впливає на вибір стратегії і має безліч можливих параметрів, 

стан яких загострюється в період економічних і соціально-політичних криз, 

революцій, війн, конфліктів, катаклізмів і результати йдуть на користь невеликої 

елітної групи – національного істеблішменту. 
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У цих умовах особливої актуальності набувають питання вибору оптимальних 

управлінських рішень щодо підвищення рівня задоволення ЖВІ населення, що 

здійснюється в економічній сфері на основі визначених принципів. 

Принцип оптимізації управління (регулювання) можна сформулювати так: 

оптимізація управління підвищує ефективність керованої системи, тобто 

припускає наявність будь-якого узагальненого інтегрального критерію 

оптимальності (якості) управління регульованими параметрами. 

Відповідно до загальної теорії оптимального управління максимальній 

ефективності відповідає застосування одного з фундаментальних принципів 

кібернетики – комбінованого регулювання за відхиленням і за обуренням із 

виокремленням найбільш небезпечних внутрішніх і зовнішніх загроз, а також 

використання алгоритму прийняття управлінського рішення не лише на основі 

інформації про відхилення регульованих макроекономічних показників від 

прогнозних (помилка регулювання), темпи їх зміни (похідна, диференціал), але з 

урахуванням інтегрального (початкового та поточного за аналізований або 

прогнозований період) рівня параметра, що регулюється.  

Принципом багатоконтурності передбачено таку організацію структури системи 

управління на всіх рівнях національного господарства, щоб одні її контури 

враховували внутрішні загрози на основі інформації, що надходить без запізнення 

про зміни проміжних регульованих величин; інші – виокремлювали найбільш не-

безпечні зовнішні загрози й оптимально їх усували; треті – забезпечували стійке 

виконання основних прогнозних макроекономічних показників із максимальною 

швидкістю.  

Основним завданням системи управління ІФССОРЕ є отримання і переробка 

необхідної інформації з метою прогнозування траєкторії керованого процесу та 

вибору таких управляючих впливів, які забезпечать оптимальний хід процесу, що 

відповідає екстремальному значенню узагальненого критерію ефективності 

управління – максимально високого рівня МІЛР, складові якого деталізовано у 

наступному параграфі дисертації. 
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Розгорнута структурна схема адаптивної динамічної моделі системи управління 

ІФССОРЕ подана у додатку С, рис. С.1, де поточний стан економіки оцінюється 

за основними макроекономічними регульованими Y1(t) і нерегульованими Z1(t) 

показниками Державної служби статистики України на основі відповідного 

моніторингу окремих сфер (галузей) і національної економіки загалом. Поточні 

значення макроекономічних показників порівнюються із заданими Yзді (t) в 

умовно виокремленому елементі порівняння ЕС, на виході якого формується 

помилка регулювання έі(t) як різниця (відхилення) поточних значень 

регульованих параметрів від заданих (прогнозних) показників, які зіставляються 

із відповідними пороговими значеннями поточних макроекономічних показників 

України. 

Задані значення найважливіших макроекономічних параметрів, що 

характеризують ІФССОРЕ, беруться із основних прогнозних документів, 

формуються відповідно до нормативно-правової бази, прогнозів, концепції та 

стратегічних цілей соціально-економічного розвитку, п’ятирічних і річних планів 

розвитку економіки України із урахуванням ЖВІ населення та елітних структур 

(економічного істеблішменту). 

Зауважимо, що у разі значного масштабу тіньової економіка (більше 10%) 

система управління ІФССОРЕ знижує рівень якості управління. 

На основі аналізу співставлення факту із планом (помилок регулювання) та 

урахуванням характеристик внутрішніх і зовнішніх загроз проводиться оцінка 

стану системи управління ІФССОРЕ за окремими сферами (галузями) за певний 

період часу. Однією із основних внутрішніх загроз є високий рівень корупції в 

усіх сферах управління. 

На основі отриманої інформації суб’єкт управління СУ (головний регулятор) 

приймає рішення про формування відповідних керуючих (регулюючих) впливів 

на об’єкт управління ОУ через умовно виділений механізм управління УМ (РМ), 

який розподіляє державні ресурси із урахуванням екологічного фактора, а також 

витрати на утримання держапарату, силові структури, ВПК, соціальне 
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забезпечення, охорону здоров’я і науку відповідно до обраних пріоритетів щодо 

усунення найбільш небезпечних внутрішніх і зовнішніх загроз із метою 

виконання (перевиконання) прогнозних показників за окремими сферами 

(галузями) економіки України, детальна схема управління і-тої сфери, галузі 

наведена у додатку С, рис. С.2. 

У цій схемі, крім основних регульованих параметрів Y1
(t)

, що надходять на вхід 

регулятора i-ї сфери (галузі) системи управління СІСОРЕ в напрямі головного 

зворотного зв’язку із великими запізненнями (τi), виділені випереджувальні 

показники, тобто параметри без запізнення, які після порівняння із відповідними 

граничними значеннями надходять на вхід регуляторів і-ї сфери (галузі) через 

випереджувач внутрішніх загроз по внутрішньому контуру системи управління: 

регулятор і-ї сфери – випереджальна ділянка об’єкта управління із параметрами 

без запізнення – випереджувач внутрішніх загроз – регулятор. 

При цьому регулятор і-ї сфери (галузі) системи управління ІФССОРЕ враховує 

основі помилки регулювання έі(t) із виходу умовного елемента порівняння ЕС1 і 

відповідно обраного критерію (ефективності, оптимальності, стійкості 

управління)  та усуває найбільш небезпечні внутрішні загроз шляхом формування 

відповідних управлінських рішень (впливів) Хp(t) на вході об’єкта управління. 

Проте регулювання за одноконтурною схемою через наявність великого 

запізнення через канал регулюючого впливу, навіть при оптимальному алгоритмі 

управління і оптимальних параметрах його динамічного налаштування та 

наявності необхідних ресурсів, не може забезпечити високу якість управління 

(виконання прогнозних завдань у встановлені терміни з мінімальними витратами). 

У зв’язку з цим випереджувач внутрішніх загроз повинен надавати паралельне 

з’єднання двох прогнозних моделей (додаток С, рис. С.3). При цьому якість 

управління значною мірою буде залежати від рівня нейтралізації негативного 

чинника тіньової економіки. 

Для оптимального відпрацювання найбільш небезпечних зовнішніх загроз вихід з 

умовного елемента порівняння ЕП2 одночасно надходить на вхід вихідної повної 
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моделі М2, у динаміці аналогічної моделі M1 інерційної ділянки ОУ, вихід якої 

подається на вході наступного умовного елемента порівняння (додаток С, 

рис. С.2). Тут він порівнюється із виходом інформації про поточне значення 

регульованого параметра У1і(t) реального процесу, але із протилежним знаком. 

Отримана при цьому різниця реального та модельованого (прогнозного) значення 

регульованого параметра порівнюється із відповідними граничними значеннями 

Ө
n
і. Відхилення від прогнозу надходить на вхід випереджувача зовнішніх загроз, 

вихід якого коригує завдання основного регулятора. 

Із метою перевиконання найважливіших прогнозних параметрів завдання і-ї 

сфери (галузі) СІСОРЕ України від головного регулятора коригується через 

вбудований (умовний) коректор завдання (ВКЗ) у разі появи додаткових ресурсів 

або підвищення ефективності функціонування ОУ та системи управління загалом. 

Через те, що характеристики внутрішніх і зовнішніх загроз, а також взаємозв’язки 

Zі’ з іншими сферами (галузями) системи управління ІФССОРЕ України 

змінюються, то з метою підвищення ефективності постійно проводиться 

моніторинг її поточного стану, на базі аналізу якого здійснюється перебудова 

структури системи управління, самоналаштування регулятора, випереджувача 

внутрішніх і зовнішніх загроз, моделей M1 і М2 процесів, корекція завдання, а 

також динамічних зв’язків із іншими сферами (галузями) розвитку економіки. 

При цьому рекомендовано комбіновану систему управління ІФСІСОРЕ України, 

яка забезпечить якісне відпрацювання внутрішніх і зовнішніх загроз, а також 

сприятиме можливості прискореного виконання прогнозних завдань СІСОРЕ, що 

створює умови для підвищення рівня задоволення ЖВІ населення. 

Водночас, дослідження проблем розвитку сучасної цивілізації, особливостей 

взаємовідносин країн, аналіз поведінки країн «золотого мільярду», поглиблення 

диференціації країн і посилення нерівноправності у відносинах між ними, 

переконливо доводять, що центр ваги у сфері глобальної 

конкурентоспроможності, в т.ч. і економік країн переміщується в культурно-

цінностне русло, тобто у сферу духу, а не матерії. Духовно-релігійна сфера 
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розглядається як «корінь» суспільства, який визначає програму розвитку 

«дерева»,  званого «капіталізм» (або «ринкова економіка»), а під «імунною систе-

мою» суспільства розуміють її моральний стан. Тому в основі стійкості розвитку 

економіки України, як основи стійкості держави, повинна стояти стійкість 

особистості, що добре усвідомлюється на основі застосування традиційного, 

соціологічного і політологічного підходів до стійкості людини, тобто її духовної 

безпеки. Якщо в традиційному підході акцентується увага на захисті від ризиків, 

викликів і загроз, то в соціологічному та політологічному – на певному 

внутрішньому стані системи – гуманітарній (духовній) безпеці, що визначається 

взаємодією її елементів (суб’єктів), і має створити умови для нормального 

функціонування і розвитку системи управління ІФССОРЕ. Тому застосував 

комплексний і міждисциплінарний підходи під час розробки динамічної системи 

управління ІФССОРЕ є сенс запропонувати «концепцію захисту «ВІД»» (викликів 

і загроз) та «концепцію створення системи безпеки «ДЛЯ»» (задоволення ЖВІ 

населення) (додаток С, рис. С.4); (дістало подальшого розвитку на основі 

опрацювання джерела [368] й оприлюднено у науковій праці дисертанта [244]. 

При цьому варто зосередитися на усвідомленні та нейтралізації реальних загроз. 

Так, до пріоритетних напрямів попередження викликів і загроз задоволенню 

ЖВІ населення України в інформаційній сфері (першопричина) доцільно 

зарахувати: 1) удосконалення механізмів реалізації прав громадян на отримання 

інформації, форм і способів взаємодії держави із засобами масової інформації, 

забезпечення доступу до відкритих інформаційних ресурсів, державних органів, 

органів місцевого управління та самоуправління, до архівних матеріалів, іншої 

відкритої соціально значимої інформації; 2) розробку та втілення сучасних 

методів і засобів захисту інформаційних технологій, перш за все тих, які 

використовуються у системах управління військами та зброєю, екологічно 

небезпечними й економічно важливими виробництвами; 3) здійснення 

державного контрою за розробкою, створенням, розвитком і використанням 

захисту засобів інформації; 4) забезпечення правових і організаційних умов 

попередження, виявлення, недопущення злочинів в інформаційній сфері; 
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5) участь України в міжнародних угодах, що регулюють на рівноправній основі 

світовий інформаційний обмін, у створенні та використанні міждержавних і 

міжнародних глобальних інформаційних систем і мереж. 

До пріоритетних напрямів попередження викликів і загроз задоволенню ЖВІ 

населення України в гуманітарній сфері доцільно зарахувати: 1) реалізацію 

державної політики, спрямованої на духовний і моральний розвиток особистості 

та суспільства; 2) вживання заходів із профілактики соціально небезпечних 

захворювань – алкоголізму, наркоманії, токсикоманії, табакокуріння, 

забезпечення стабільної медико-демографічної ситуації, належного рівня здоров’я 

громадян; 3) розвиток освіти, науки, культури, охорони здоров’я; зміцнення 

міжнародного співтовариства в цих сферах; 4) удосконалення державної політики 

в галузі національно-культурного розвитку національних спільнот країни та 

міжнаціональних відносин спрямованих на створення умов розвитку всіх етносів 

країни, як єдиного народу. Забезпечення всебічної просвіти національної історії. 

Охорона та збереження історико-культурних цінностей; 5) підтримка сім’ї як 

найважливішого інституту розвитку та соціалізації дітей, створення сприятливих 

соціально-економічних умов для її життєдіяльності; 6) удосконалення системи 

духовно-інтелектуального та морально-етичного виховання дітей, підлітків, 

молоді, формування здорового способу життя, профілактика негативних явищ у 

підлітковому та молодіжному середовищі, а також системи з виявлення, розвитку 

творчого потенціалу та підтримки талановитих дітей і молоді; 7) протидія 

негативному впливу іноземних релігійних організацій і місіонерів. Забезпечення 

моніторингу етноконфесіонального середовища; 8) реалізація довгострокової 

стратегії сприяння духовному та культурному розвитку української діаспори.  

Отже, розроблено структурно-організаційний підхід до формування алгоритму 

оптимального управління процесом гармонізації національних інтересів у 

контексті СІСОРЕ України, який являє собою сукупність послідовно-логічних 

етапів, орієнтованих на досягнення балансу інтересів усіх верств населення, що 

реалізується за рахунок прийняття децідентом результативних рішень щодо 
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вчасного виявлення та усунення впливу загроз, підтримки на заданому рівні 

МІЛР, забезпечення інвестиціями необхідними для впровадження програм 

розвитку економічної системи, обсяг яких визначається завдяки адаптивній 

динамічній моделі системи управління ІФССОРЕ; ґрунтується на принципах за-

конності, постійного інформування громадян, «всезагальної безпеки»,  

першопричинності інформаційної та гуманітарної безпеки, субконцепціях  

створення системи безпеки «ДЛЯ» (збільшення доходів більше 61, 8% населення 

України ) та «ВІД» зовнішніх і внутрішніх загроз (найбільш небезпечних), на 

засадах системного підходу, теорії оптимального управління та автоматичного 

регулювання, що сприяє підтримці рівня задоволення ЖВІ більшості населення та 

соціальній стабільності в країні. 

 

4.3. Актуалізація науково-методологічного підходу до прогнозування та 

оцінки ефективності функціонування системи управління інноваційними 

факторами сталого соціально орієнтованого розвитку економіки 

 

Відповідно до методології управління динамічними системами першочерговим 

завданням оцінки ефективності функціонування системи управління ІФССОРЕ 

стає уточнення суті її базових вихідних критеріїв: 1) стійкості; 2) оптимальності; 

3) економічної ефективності. 

Критерієм стійкості динамічної системи може бути критична кількість 

задоволених (61,8% населення, ЖВІ яких задовольняються), що має 

враховуватися під час моделювання соціально-економічних процесів, що створює 

підстави для визначення соціальної стабільності (стійкість держави) як одного 

з основних критеріїв системи управління ІФССОРЕ (праця автора дисертації 

[124]). Так, критерієм стійкості системи управління ІФССОРЕ доцільно обрати 

наявність не менше 61,8 % середнього класу (оптимальна структура стратифікації 

населення в державі). 
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Поряд із цим оцінку системи управління ІФССОРЕ України потрібно доповнити 

критерієм оптимальності управління, котрий враховує досягнення 

запланованого рівня МІЛР за мінімально достатній час, що водночас передбачає 

граничне вчасне задоволення ЖВІ населення, допустимі рівень і якість життя, 

соціальну стабільність, стійке економічне зростання.  

Оскільки національне господарство має у своєму розпорядженні певні ресурси, 

які спрямовані на задоволення потреб і обмежені, тому необхідно обирати 

найбільш збалансований результативний варіант. Для цього і потрібен критерій 

економічної ефективності. В даному випадку – це комплексне відображення 

якості життя більшості населення, що може бути надано у вигляді ІЛР, 

скорегованого на відповідні коефіцієнти, тобто МІЛР. При цьому орієнтуються 

мінімально достатні інвестиції (обґрунтовано дисертантом [222]). 

Зважаючи на вищевикладене, рекомендовано до складу МІЛР включати наступні 

показники, що характеризують систему управління ІФССОРЕ і обираються із 

даного масиву відповідно  до поставленого суб’єктом управління завдання (табл. 

4.4, праця автора дисертації [387]). 

Отже, параметри, що визначають завдання розвитку системи, об’єднуються в 

групи таким чином  

 

1 U 1 2 U 2 3 U 3
i , j i , j i , j

X X ij;  X X ij;  X X ij.                               (4.2) 

 

Таблиця 4.4  – Базові параметри для розрахунку МІЛР: декомпозиція 

 

…..Параметри оцінки системи управління ІФССОРЕ (44 індикатори) 
1 2 3 

Соціальна  

підсистема 

(X3 i j …X3nm) 

Економічна  

підсистема 

         (X1 i j …X1nm) 

Екологічна 

підсистема 

  (X2 i j …X2 nm) 
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Продовження табл. 4.4 
1 2 3 

1) Індекс людського 

розвитку(X31) 

1.1. Індекс тривалості 

життя (здоров’я) (X311). 

1.2. Індекс освіти 

(X312). 

1.3. Індекс валового 

національного доходу 

(добробуту) (X313). 

2) Блок демографічної 

стабільності (X32); 

2.1. Індекс фертильності 

(сумарний коефіцієнт 

народжуваності) (X321); 

2.2. Індекс вбивств і 

самогубств (X322); 

2.3. Індекс зростання 

або зменшення населення 

країни (X323); 

3) індекс стійкості со-

ціально-економічного 

розвитку країни (X33) 

(включає 14 індикаторів); 

4) індекс наявності 

національної ідеї, що 

об’єднує всі прошарки 

населення (X34); 

5) індекс житлових умов 

(X35); 

6) індекс соціального 

забезпечення і послуг (X36); 

7) індекс нерівності у 

розподілі наявних ресурсів 

(індекс Джині) (X37); 

8) індекс використання 

Інтернету населенням 

(X11); 

9) індекс зайнятості 

населення (рівень 

безробіття, %) (X12); 

10) індекс продуктивності 

праці (X13); 

11) індекс зносу основних 

засобів (X14); 

12) індекс інноваційного 

розвитку (X15) (включає 8 

індикаторів); 

13) індекс інфляції (X16); 

14) індекс врахування 

державного зовнішнього 

боргу (X17); 

15) індекс тіньової еко-

номіки (X18); 

16) індекс покриття  

імпорту експортом (X19); 

17) індекс 

енергомісткості ВВП 

(X21);  

18) індекс стану 

оточуючого середовища 

із урахуванням 

глобального потепління 

клімату (X22); 

19) індекс утворення 

відходів на 1 особу 

(X23); 

20) індекс спожитої 

свіжої води на одну 

особу
 
(X24). 

 

Умовні позначення: X1, X2, X3 – це групи параметрів, що визначають: завдання стійкого 

інноваційного розвитку (X1), завдання сталого екологічного розвитку (X2) і завдання соціально 

орієнтованого розвитку (X3); i – номер показника, що характеризує параметри завдання; i = 1, 2, 

... n; j – номер підсистеми управління реалізацією завдання, j = 1, 2, ... m; значення n і m 

визначаються аналізованою групою параметрів. 

Джерело: обґрунтовано і складено автором дисертації у табличному вигляді на основі методу 

ранжирування ЖВІ населення й оприлюднено у його науковій праці [387]. 
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Це означає, що групи параметрів X1, X2, X3 являють собою об’єднання 

показників, які характеризують завдання для кожної із підсистем управління 

реалізацією цих завдань (праця дисертанта [222]). Тоді МІЛР можна визначити за 

допомогою формули  (4.3), яка являє собою корекцію індексу, зокрема ІЛР,  де 

знак складових визначається їх фізичною суттю (стимулятор, дестимулятор), 

кількість нині обмежується 90 індикаторами, які Всесвітній банк використовує 

для характеристики соціально-економічного розвитку країн і може 

доповнюватися, що дозволяє суттєво уточнити його значення із врахуванням 

коефіцієнтів нерівності та запропонованого автором ЗС (запасу стійкості), 

обумовленого рівнем задоволення ЖВІ населення країни на певний період часу 

(обґрунтовано дисертантом на підставі джерел [388; 389, с. 646] і оприлюднено у 

його науковій праці [390]) 

 

МІЛР = ІЛР+
n

1

γi Хi                                                                 (4.3) 

 

де Xi – i-й параметр складової МІЛР; при цьому i = (1,…, n), а знак, із яким 

………складова вводиться у формулу обумовлений природою впливу – 

………стимулятор або дестимулятор; 

    γi – коефіцієнт нерівності (вводу) i-го параметру n, що корегується 

……….на.значення із ряду чисел правила «золотого перетину»: 1; 0,618; 

……….0,382; 0,236; 0,146; 0,0902; 0,056 і т.п.; 

. n – кількість додаткових параметрів (стимуляторів і дестимуляторів), 

……….сукупність яких визначається в кожному випадку. 

 

Причому нерівність розраховується із урахуванням середніх значень наданих 

ООН, а питання щодо суми коефіцієнтів нерівності, що входять до складу МІЛР 

втрачає зміст, проте справедливо це лише для цілого, яке змінюється з кожним 
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кроком (додаванням нового індикатору), наближаючись до більш точного 

значення. 

Згідно із правилом золотого перетину більша частина цілого відноситься до його 

цілого, як менша частина цілого відноситься до його більшої частини (a / b = b: c; 

c / b = b / a), або іншими словами, менший відрізок так відноситься до більшого, 

як більший до всього! Так, якщо ціле прийняти за одиницю, то більша його 

частина відповідно до правила золотого перетину складе 0,618 (число 

Фібоначчі). Якщо 0,618 прийняти за ціле, то більша його частина відповідно до 

правила золотого перетину складе 0,382 (тобто 0,618×0,618). Якщо 0,382 

прийняти за ціле, то більша його частина відповідно до правилу золотого 

перетину складе 0,236 (тобто, 0,382×0,618) і т.д. 

При чому виокремлюється певна особливість – сума більшої і меншої частини 

цілого не завжди дорівнює одиниці! Так, 0,618+0,382=1; проте далі 

0,382+0,298=0,618; 0,236+0,084=0,382;  0,146+0,09=0,236 і т.д. Тобто цілим може 

бути будь-яке число із ряду складових «правила золотого перетину» [388].  

Числа ряду золотого перетину слугують аттракторами не лише для ймовірностей, 

але і для інших нормованих на одиницю інтегральних показників (якщо ті мають 

областю своїх значень одиничний інтервал) для розподілених систем, ансамблів. 

Прикладом такого заходу є інформаційна ентропія, віднесена до свого 

максимально можливого значення – логарифму числа структурних груп або станів 

системи. Таким інтегральним показником може бути охарактеризований всякий 

ансамбль (частини цілого, елементи множини, ймовірності або частоти подій) – 

наведеної до свого максимуму, як міру пов’язаного в цьому ансамблі обмеженої 

різноманітності. Прирівнявши її до одного із чисел ряду золотого перетину, 

отримуємо базове співвідношення для гармонізації ансамблів, сумішей (мікст), 

складних складів, сукупності частин цілого. Спектр дії заснованої на цьому 

гармонізації систем в природі, суспільстві, творчої діяльності досить широкий.  

Виходячи з вищевикладеного ці числа ряду золотого перетину можна 

використовувати для корекції чисельних значень початкових умов при 
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моделюванні керованих процесів, зокрема складових МІЛР, а також визначення 

параметрів динамічної настройки системи управління ІФССОРЕ. 

Разом із тим є сенс скористатися більш спрощеною експрес-методикою оцінки 

ефективності системи управління ІФССОРЕ на основі МІЛР за допомогою 

формули  

 

МІЛР = ІЛР + γ1 ІЗС + γ2ІІРК – γ3 ІГПК + γ4ІЗЧН,                  (4.4) 

 

де ІЗС – індекс запасу стійкості системи управління СІСОРЕ, де знак визначається 

зоною перебування країни (стабільність або нестабільність); 

     ІІРК – індекс інноваційного розвитку країни; 

     ІГПК – індекс глобального потепління клімату; 

     ІЗЧН – індекс зміни чисельності населення, де знак визначається тенденцією, 

що сформувалася (зменшення або приросту) населення. 

 

Визначення  чисельного значення коефіцієнту γi  кожної складової МІЛР є 

справжнім мистецтвом управління, яке має здійснюватися відповідно до правилу 

золотого перетину. 

Тобто, експрес-методика оцінки ефективності системи управління СІСОРЕ на 

основі МІЛР передбачає дотримання таких етапів: 1. Розрахунок індексу запасу 

стійкості (IЗС) економічної системи та коефіцієнту нерівності (вводу) γ1. ІЛР 

обираємо на основі розрахунків ООН. 2. Розрахунок індексу інноваційного 

розвитку країни (ІІРК) та коефіцієнту вводу γ2. 3. Розрахунок індексу глобального 

потепління клімату (ІГПК) та коефіцієнту вводу γ3. 4. Розрахунок індексу зміни 

чисельності населення (ІЗЧН) та коефіцієнту вводу γ4. Деталізуємо ці етапи. 

Перший етап.  Розрахунок чисельного значення індексу запасу стійкості і 

коефіцієнту вводу (нерівності) з урахуванням додаткових показників – 
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сприйняття добробуту ([256, с. 250-253] Доповідь про  людський розвиток 

2016 року). 

З огляду на те, що соціально орієнтований розвиток забезпечується саме стійким 

інноваційним розвитком економіки доцільно, по-перше, вести мову про стійкість 

соціально-економічного розвитку країни з врахування ЖВІ 61,8% населення 

(праця дисертанта [124]). Тобто, стійкість соціально-економічного розвитку 

країни із урахуванням ЖВІ 61,8% населення, де 61,8% – критичний показник (КП) 

системи, або ЖВІ = 0,618, якщо все населення прийнято за одиницю. 

Запас стійкості (ЗС) соціально-економічного розвитку – це один із основних 

показників, які входять до складу МІЛР (у %), що дозволяє встановити чисельне 

наближення фактичного інтегрального показника (ФІП), що віддзеркалює ЖВІ 

населення до критичного значення із врахуванням знаку («+» або «–») і 

розраховується за формулою: 

 

±ЗС = ФІП – КП,                                             (4.5) 

 

де КП – критичний показник, доля населення ЖВІ, яких задоволені на 61,8%. 

Максимальне значення ЗС досягається, коли ЖВІ населення задоволено на 100% , 

а мінімальне – 0%. 

Якщо значення ФІП стає менше КП, то система переходить в зону соціальної 

нестабільності, характеризується виникненням конфліктів, вступає в кризову 

ситуацію, а коли кількість незадоволених згідно із дослідженнями академіка П. Г. 

Нікітенка [36, 73] досягає 61,8% (відповідно число задоволених – 32,8%) згодом 

призводить до кризового стану, зміни влади неконституційним шляхом і 

революційної ситуації. 

При чому індекс запасу стійкості (ІЗС) розраховується за формулою 

 

ІЗС 
minmax

min






ФIП
,                                              (4.6) 
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де мах і min – максимальне та мінімальне значення фактичного інтегрального 

показника (ФІП), що віддзеркалює ЖВІ населення. 

Якщо ІЗС > 0,618, то його індекс із коефіцієнтом вводу 1 входить у МІЛР із 

знаком «+», а якщо ІЗС < 0,618, то його індекс входить у МІЛР із знаком «–». 

Згідно Доповіді ООН про людський розвиток 2016 р. [256, с. 251] відсоток 

задоволених в Україні в 2014-2015 рр. склав: якістю освіти 50%, медичною 

допомогою 22%, рівнем життя 17%, ідеальною роботою 39%, відчуттям безпеки 

44%; свободою вибору жінок 34%, чоловіків 43%; сприйняттям місцевого ринку 

праці 9%; волонтерською діяльністю 16%; общиною 76; довірою до судової 

системи 4%; довірою до уряду 8%; діями по збереженню оточуючого середовища 

13%. При цьому загальний рівень задоволеності життям (РЗЖ), де найменш  

задоволені – 0, а найбільш задоволені – 10, для України у 2014-2015 рр. склав 4,0, 

тобто 40% задоволених. В результаті запас стійкості відповідно до формули (6.5) 

складе 

 

±ЗС = 40 – 61,8% = –21,8%. 

 

Разом із тим рівень задоволення життям населення для країн із середнім рівнем 

розвитку [256, с. 253] рівний 4,6, або 46% – найближче стратегічне значення. 

Таким чином, коефіцієнт нерівності для України буде виглядати так 

 

γ1
*
 = (γсереднє – γфакт україна ) / γсереднє = (46 – 40) / 46  = 0,1304, 

 

 або з врахуванням найближчого числа згідно правила золотого перетину 

приймемо за γ1 = 0,146.  
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Варто зазначити, що правило золотого перетину забезпечує свободу вибору. 

Тому, у випадку округлення до ряду чисел золотого перетину, процес прагне до 

гармонічного розвитку. 

Далі розрахуємо індекс запасу стійкості за формулою 4.6 

 

ІЗС = 




8,61

8,1

2,38100

2,3840
0,0291262136. 

 

Другий етап. Розрахунок індексу інноваційного розвитку країни (ІІРК) –

інноваційної складової МІЛР, обумовлений рівнем витрат на НДДКР [256, с. 264-

267] і визначається за формулою 

 

ІІРК  = 
min Фнддкр-max Фнддкр

min Фнддкр - Фнддкр
,                               (4.7) 

де Фнддкр – фактичний рівень витрат на НДДКР від ВВП для України становить 

0,7% ВВП (2014 р.) за даними Доповіді ООН про людський розвиток 2016 р. [256, 

с. 265], Фнддкрmax – 4,3 %; (Корея) Фнддкрmin – 0,1%.  

 

ІІРК  = (0, 7 – 0,1) / (4,3 – 0,1) = 0,1428. 

 

Найближче верхнє порогове значення серед країн із високим рівнем розвитку, до 

якого слід прагнути Україні складає 0,8% (Сербія і Болгарія), а найнижче 

порогове значення витрат на НДДКР знаходиться серед країн із подібним рівнем 

витрат (Бєларусь, Україна) в 0,7%. Тоді середнє значення (СЗ) розходів складе 

(0,8+0,8+0,7+0,7) / 4 = 0,75 %, а коефіцієнт нерівності країни в долях (γ2) 

розраховується як γ2 = (СЗ – Ф) / СЗ  = (0,75 – 0,7) / 0,75 = 0,0667.  Далі корегуємо 

його із врахуванням найближчого числа із ряду чисел золотого перетину, тоді  γ2 = 

0,056 і вводиться в основну формулу (6.3)  із знаком «+», тому що є 

стимулятором. 
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Третій етап. Розрахунок індексу глобального потепління клімату (ІГПК), індексу 

зміни чисельності населення (ІЗЧН) та коефіцієнту вводу γ3 і γ4 . 

3.1) Розрахунок індексу глобального потепління клімату, як екологічної складової 

МІЛР проводимо на основі даних ООН [256, с. 265-267] і застосовуючи формулу 

 

ІГПК = 
min-max

min- Факт 
.                                                (4.8) 

 

По даним Доповіді ООН про людський розвиток 2016 р. викиди диоксиду 

вуглиця (СО2) на душу населення склали 6 т/особу (2013р.), СО2max = 40.5 

(Катар), а СО2min = 0.1 (Мадагаскар), а індексу глобального потепління клімату 

(ІГПК)  

 

ІГПК = 
1.05.40

1.00.6




= 0,146. 

 

Із врахуванням переходу країни в перспективі на новий технологічний уклад СО2 

буде зростати, хоча й завдає шкоди екології. Тому найближчі верхні порогові 

значення країн складають (6,3 т/особу – Сербія, 6,7 – Бєларусь). Тоді середнє 

значення (СЗ) викидів СО2 із врахуванням України складе (6,3+6,7+6,0)/3 = 6,333 

т/ особу. 

Відповідно γ3 – коефіцієнт нерівності в долях розраховується як γ3 = (СЗ – 

Ф) / СЗ = (6,333 – 6,0) / 6,333  = 0,05258. Далі корегуємо його із врахуванням 

найближчого значення із ряду чисел золотого перетину, тоді  γ3  =  0,056, але 

вводиться в основну формулу (6.3) із знаком «–», тому, що є дестимулятором. 

3.2) Розрахунок індексу зміни чисельності населення (ІЗЧН) та коефіцієнту 

нерівності (вводу) γ4. 
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Дані Доповіді ООН про людський розвиток 2016 р. свідчать, що населення 

України у 2015 році склало 44,8млн. осіб [256, с. 223], відповідно індекс зміни 

чисельності населення (ІЗЧН) розраховуємо за формулою  

 

ІЗЧН = 
max

Ф
=

24.52

8.44
= 0,8578. 

 

При цьому середньорічні темпи зміни (зменшення) населення України у 2010-

2015 рр. склали «– 0,4%» [256, с. 223]. 

Серед групи країн за рівнем людського розвитку у Доповіді ООН про людський 

розвиток [256, с. 225]  максимальний середньорічний темп приросту населення 

складає «+2,7%» і належить до групи країн із низьким рівнем людського 

розвитку. Враховуючи природу даного показника коефіцієнт вводу γ4 варто 

розраховувати як частка зміни (від’ємна тенденція) у середньому, що  складе 

γ4 = (– 0,4 / 2,7) = – 0,148.  

У разі позитивної тенденції вступає в силу формула γ4 = (СЗ – Ф) / СЗ.   

Далі корегуємо його із врахуванням найближчого значення із ряду чисел золотого 

перетину і отримуємо γ4 = – 0,146. 

Таким чином, розрахунок МІЛР із врахуванням запасу стійкості та його 

коефіцієнту вводу (нерівності) γ1, індексу інноваційного розвитку країни та його 

коефіцієнта вводу γ2, індексу глобального потепління клімату і його коефіцієнта 

вводу γ3, а також індексу зміни чисельності населення та коефіцієнта воду γ4 – 

долі середньорічних темпів зміни населення проводимо відповідно формулі 

 

МІЛР = ІЛР – γ1IЗС + γ2ІІРК – γ3 ІГПК – γ4ІЗЧН = 0,743 – 0,146× 0,0291262136 + 

0,056×0,1428 – 0,056×0,146 – 0,146×0,8578 =  0,743 – 0,00425242719 + 0,0079968 –  

0,008176 – 0,1252388 = 0,613329573. Оприлюднене у праці дисертанта [390]. 
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4.4. Застосування організаційно-економічних каталізаторів дії інноваційних 

факторів сталого соціально орієнтованого розвитку економіки України  

 

Підвищити ефективність управління ІФССОРЕ України дозволить вчасне 

застосування його організаційно-економічних каталізаторів (соціальних, 

економічних, екологічних), а саме: 1) інноваційної культури,  2) технологій 

активізації науково-технологічної та інноваційної діяльності у ВНЗ із 

урахуванням вимог часу та простору (Болонський процес), 3) прогресивного 

підходу до оцінки енергетичної ефективності з позиції макро- рівня, що враховує 

чинник наявності (відсутності) власних ПЕР у державі, 4) економічних кластерів 

із урахуванням вимог стратегії розвитку оборонно-промислового комплексу 

України (ст. 30 ЗУ про «Національну безпеку»); 5) реінжинірингу як 

універсального інструменту і методу управління. 

I. Враховуючи той факт, що СОРЕ за своїми принципами соціальна і 

підпорядковує розвиток інтересам і потребам особистості, створює умови для 

реалізації її здібностей, заохочує працьовитість,  ініціативу, а також приводить у 

дію стимули високопродуктивної ефективної праці, стає очевидним, що здатність 

держави забезпечити соціальний прогрес є критерієм зрілості цивілізованих 

ринкових відносин, а наявність відповідної інноваційної культури – індикатором 

мудрості суспільства. Будучи складовою національної ідеї України – інструменту 

який згуртує навколо себе маси, вона створює рушійну силу для соціально-

економічного розвитку на новій технологічній платформі.  

Розглянемо декілька аргументів на користь результативної інноваційної 

культури, яка створює необхідні умови для технологічних змін у форматі 

задоволення ЖВІ більшості населення як одного із організаційно-економічних 

каталізаторів дії  ІФССОРЕ України. 

По перше, інноваційна культура – це посередник між людиною та 

соціокультурним середовищем, в якому він перебуває, що стає підставою для 

визначення її ролі в контексті реалізації моделі інноваційного розвитку економіки 
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та формування ланцюга: «людина – інноваційна культура – інноваційне 

середовище». 

По друге, інноваційна культура повинна стати стилем життя через формування та 

реалізацію інноваційного типу мислення, забезпечуючи вчасну трансформацію 

економіки в бік соціальної складової і створюючи в такий спосіб підґрунтя для 

інноваційного розвитку економіки.  

По-третє, інноваційна культура має сприяти розвитку мотивації до нововведень у 

середньому та малому бізнесі, що сприятиме формуванню середнього класу та  є 

необхідною умовою економічного відродження країни. 

По-сьоме, інноваційна культура в Україні має передбачати стимулювання 

інновацій на урядовому рівні, в економіці, в суспільстві, а також активну 

антикорупційну діяльність, зумовлену неефективним прийняттям управлінських 

рішень, які перешкоджають інноваційному розвитку економіки країни.  

По-восьме, інноваційна культура може і повинна розповсюджуватися через 

заклади вищої освіти. 

Таким чином, інноваційна культура стає посередником між людиною, 

суспільством і державою у реалізації СІСОРЕ, а також основою механізму 

трансформації економіки на інноваційних і соціокультурних засадах, де 

задоволення ЖВІ людини (інноватора-підприємця) виступає як першопричина 

змін в економіці та імпульс формування середнього класу. Реалізується 

інноваційна культура у суспільстві через інноваційні технології у сфері освіти 

(навчанні та вихованні), що потребує компетентнісного підходу та формування 

гідної системи цінностей. Вивчення інноваційних теорій (обґрунтовано у п. 1.2) та 

значення інноваційної культури у розбудові СОРЕ створили підстави для 

формування механізму трансформації економіки України на інноваційних засадах 

із врахуванням соціокультурних складових, який являє собою сукупність 

інструментів (ідеологія, тип мислення, навчання), методів (економічних і 

соціально-психологічних), заходів (взаємодія вчених, інженерів, дослідників із 

підприємствами), що впливають на формування інноваційної культури як 
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середовища для здійснення технологічних змін, де першопричиною НТП і пер-

винною ланкою імпульсно-резонансного ланцюжка трансформації економіки на 

інноваційних засадах виступає людина та задоволення її ЖВІ, зокрема 

підприємець – інноватор, який стає успішним (ефективним) за умови високого 

рівня інноваційної культури в економіці та суспільстві (рис. 4.5, додаток Т, табл. 

Т.1, висвітлено у працях дисертанта [96, 105, 392-394]). І нарешті, ефективність 

реалізації розробленого механізму трансформації економіки на інноваційних 

соціально орієнтованих засадах із врахуванням досвіду зарубіжних країн 

залежить від врахування чинників, що впливають на інноваційні процеси, а саме: 

однорідність населення, менталітет, особистісні якості політичного діючого 

лідера та масштаби країни. 

II. Технології активізації науково-технологічної та інноваційної діяльності у 

ВНЗ із урахуванням вимог часу, простору та швидкості стають каталізатором 

управління ІФССОРЕ та заходом модернізації національної освіти в контексті 

реалізації Національної стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року 

[395]. Розглянемо декілька аргументів на користь цього. 

По перше, ґрунтуючись на тому, що «збільшення витрат у вищій освіті на 1 000 

доларів США на одну людину підвищить річний показник зростання країни, що 

знаходиться на високому рівні технологічного розвитку, на 0,27%, тоді як 

інвестування такої суми у країну, яка відстає у цій галузі, збільшить показник 

зростання лише на 0,1%» [17, с. 9] вища освіта стає вагомим чинником розвитку 

національної економіки, а її модернізація має відбуватися в контексті узгодження 

та задоволення ЖВІ всіх учасників процесу відповідно до вимог часу, простору та 

із заданою швидкістю проведення реформ, а також в унісон із розвитком 

національної промисловості.  

По друге, важливість розвитку стратегічних радикальних нововведень, на що 

вказує досвід європейських країн, стає цілком реальним для національної 

економіки за умови її якісної вищої освіти, яка орієнтована на фундаментальні 

дослідження. 
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Рисунок 4.5 – Механізм трансформації економіки України на інноваційних 

………………...соціально орієнтованих засадах із врахуванням досвіду 

………………...зарубіжн..країн 

Джерело: систематизовано та побудовано автором дисертації й оприлюднено у його наукових 

працях [96, 105]. 

 

По третє, опанування інноваційно-технологічного шляху розвитку як 

перспективного курсу економіки України корелюється із моделлю «потрійної 

спіралі» Генрі Іцковіца, котра основується на тому, що в нинішньому суспільстві 

ядром інноваційної діяльності виступає дослідницький (підприємницький) 

університет, який зберігаючи свою академічну складову в повній мірі, працює 

синхронно за трьома взаємопов’язаними напрямами: наукові дослідження, 

навчання,  а також реалізує третю свою місію – трансферт технологій (висвітлено 

у авторських працях дисертанта [29, 377]). 

По четверте, успішність модернізації системи вищої освіти підтверджено 

досвідом цивілізованими країнами світу, зокрема: Страклайда (Шотландія), 

університетів «Твенте» (Шотландія), Чалмерса (Швеція), Монаш (Австралія), 
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Макерере (Уганда), католицького університету Чилі, здобутки яких є сенс 

адаптувати до українських реалій. 

По п’яте, в ході утвердження моделі СІСОРЕ України формується нова модель 

розвитку людських ресурсів, яка робить акцент на розвитку підприємницьких 

започаткувань, вимагаючи компетентнісно орієнтованої освіти –  форми 

модернізації її змісту, шляху та інструменту одночасно, що доповнює ту низку 

освітніх інновацій і класичних підходів, які допомагають гармонійно поєднувати 

досвід у формуванні нової формації фахівців у ВНЗ і реалізації нагальних 

життєвих інтересів взагалі шляхом використання відповідних мотиваційних 

технологій. Враховуючи національні культурні цінності, специфіку становлення 

інноваційної системи, основні компоненти компетентнісної освіти у ВНЗ 

доцільно подати як сукупність трьох підсистем (рис. 4.6). 

 

 

Рисунок 4.6 – Основні компоненти (підсистеми) компетентнісної освіти ВНЗ 

……………….у контексті реалізації СІСОРЕ України 

Джерело: систематизовано та розроблено автором дисертації, та представлено науковій 

спільноті у його праці [396]. 
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По шосте, ґрунтуючись на думці Аристотеля і Платона, які надавали  

першочергове значення освіті, «вважаючи це справою і функцією держави», 

констатуємо, що саме вона має стати частиною інноваційної культури 

українського суспільства, і згідно із cт. 2 ЗУ «Про пріоритетні напрями 

інноваційної діяльності в Україні»  як  складова інноваційного потенціалу країни, 

покладає на державу визначення принципів освітньої політики і напрями їх 

реалізації, правові норми та механізми регулювання цієї діяльності, створення 

чіткої системи підготовки кадрів. 

По сьоме, враховуючи «Положення про порядок здійснення інноваційної 

освітньої діяльності» в редакції Наказу Міністерства освіти і науки, молоді та 

спорту № 1352 від 30.11.2012 р., що визначає процедуру здійснення інноваційної 

освітньої діяльності у системі освіти, період розвитку економіки України, 

можливості суспільства із забезпечення освітньої сфери, рівень зрілості 

суспільних відносин і самої особистості доцільно застосовувати у ВНЗ формат 

активізації наукової та інноваційної діяльності, що ґрунтується на системі обліку 

трансмотиваційних витрат і технологій, враховує вимоги простору, часу, 

швидкості та архітектоніку підприємницького університету, а саме: навчання, 

наукові дослідження, інноваційне впровадження високих технологій і виведення 

їх на ринки (технологічний трансфер), а також відповідає критерію динамічної 

стійкості соціально-економічного розвитку  (рис. 4.7) (оприлюднено у наукових 

працях дисертанта [397, 398]). 

Трансмотиваційні технології – інструмент управління науковою, науково-

технологічною та інноваційною діяльністю у ВНЗ, що використовується 

головуючими учасниками процесу для максимізації цінності знань, ідей і освітніх 

послуг загалом. Це дієвий інструмент задоволення ЖВІ всіх учасників цього 

процесу. Вони виконують функцію магніту між першим полюсом, тобто 

послугами, які пропонують студенти ВНЗ через викладачів і другим полюсом, 

тобто винагородженням, що надається ВНЗ студентам за надані послуги, знову 

таки, через викладачів.  

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z2111-12/paran13#n13
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Рисунок 4.7 – Формат активізації наукової та інноваційної діяльності у ВНЗ із 

………………урахуванням вимог часу та простору 

Джерело: розроблено автором дисертації й оприлюднено у його наукових працях [397, 398]. 

 

Прикладом трансмотиваційної технології може стати система нарахування балів 

за Болонською системою, яка передбачає отримання додаткових балів за участь у 

науковій роботі майбутнього фахівця, а також багато інших її аспектів (додаток Т, 

табл. Т.2, праця дисертанта [399]). 

З огляду на зазначене вище можна говорити про доцільність формування 

мотиваційної системи управління науковою та інноваційною діяльністю у ВНЗ, 

яка буде зацікавлювати як талановитих студентів, так і активних викладачів, що 

знаходять їх серед слухачів і відповідають повністю за творчий бізнес-процес, а 

також застосовувати внутрішні та зовнішні, моральні та матеріальні стимули 

пропорційно до витраченого часу і отриманих результатів. Функція матеріальної 

мотивації повинна реалізуватися шляхом інституційного фінансування. 
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Через неодноразове виникнення «ситуацій економії на фаховому розвитку 

працівників», а також недостатню спроможність наявних технологій навчання 

забезпечити розвиток ситуативних компетенцій є сенс впровадження нового виду 

фахового навчання в організаціях – комп’ютерних ділових ігор (КДІ) – це 

технології підтримання загальноосвітнього професійного рівня на робочому місці, 

що ґрунтується на математичній моделі системи управління організацією, 

відповідає критеріям внутрішньої несуперечливості та зовнішньої реальності 

(обґрунтовано та деталізовано у праці дисертанта [400]). 

Застосувавши метод бенчмаркінгу доцільно упровадити в національну освіту 

адресні посібники на кшталт «Жива інновація. Мислення XXI століття» [401], що 

ставить за мету формування нової особистості – компетентного та 

відповідального громадянина – і нової національної виховної ідеї, а також мотивує 

до інноваційного мислення. 

III. Наступним організаційно-економічним каталізатором дії ІФССОРЕ  України є 

енергоефективність як причина конкурентоспроможності промислової 

продукції. Розглянемо економіко-математичні показники енергетичної 

ефективності – показника розумного використання ПЕР. Так, визначення 

показників енергетичної ефективності на всіх ієрархічних рівнях національного 

господарства базується на формулі  

 

Os
Ds ,

Cs
                                         (4.9) 

 

де s – індекс показника, який характеризує результати економічної діяльності юю      

в  грошовому еквіваленті чи натуральному вираженні, s = 1S; 

Ds – показник енергетичної ефективності, який характеризує результат   

…..економічної діяльності, що було досягнуто при витраті одиниці ПЕР; 

Cs – обсяг витрат ПЕР; 
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Os – результати економічної діяльності, яких було досягнуто за рахунок 

…..використання ПЕР в обсязі Cs. 

 

Загалом, показник Cs можна визначати як в енергетичних одиницях – умовних 

або натуральних, так і у вартісних. Визначення показників енергоємності, які є 

зворотними до показників енергетичної ефективності на всіх рівнях 

національного господарства, базується на формулі  

 

1Еs / Ds Cs / Os,                                     (4.10) 

 

де Еs – показник енергоємності.  

 

Цей показник розраховується на підставі статистичних даних, що публікуються у 

випусках «Статистичного щорічника України» і характеризує витрати ПЕР для 

досягнення «одиниці» результату економічної діяльності. Поряд із цим 

енергоефективність доцільно тлумачити як макроекономічний показник, що є 

величиною зворотною до енергоємності і характеризує конкурентоспроможність 

продукції країни та одночасно є визначальним чинником, індикатором і 

каталізатором інноваційного розвитку економіки країни.  

Розглядаючи енергоефективність ВВП як визначальний чинник сталого 

інноваційного розвитку України, можна спостерігати таку залежність: у разі 

зростання ВВП енергоємність повинна знижуватися, а в разі зменшення ВВП – 

зростати. Проте, фінансова та економічна кризи 2008 р. спричинили його 

зменшення, а енергоємність ВВП зросла, хоча в натуральному вимірі її величина 

залишилася незмінною, що стало підставою для удосконалення економіко-

математичного забезпечення оцінки енергоефективності ВВП на макрорівні 

(оприлюднено у наукових працях автора дисертації [316, 322]).  
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В Україні згідно з Методикою визначення енергоємності випуску продукції 

(робіт, послуг) і ВВП, затвердженою наказом Держкоменергозбереження та 

Мінекономіки № 7/19 від 22.02.2000 р., передбачено вимірювання 

енергоефективності у кг у. п. / дол. США. З метою удосконалення оцінки 

енергоефективності на макро- рівні в Україні взято за основу вартісний підхід 

[402]: 

 

Cs  Ц
Ds ,

Os


                                                      (4.11) 

 

де Ds – показник, який характеризує результат /економічної діяльності, що 

/////////////було досягнуто при витраті одиниці ПЕР; 

       Cs – обсяг використаних ПЕР, (кг у. п.); 

        Ц – ціна за кг у. п. (грн); 

       Os – результати економічної діяльності, які досягнуті за рахунок ……        

………//використання ПЕР в обсязі Cs (грн). 

 

Для національної економіки доцільно запропонувати комплексну оцінку 

енергетичної ефективності, що ґрунтується на модифікації вартісного підходу, і 

враховує чинники наявності (або відсутності) ПЕР на території країни, а також 

можливі альтернативні види інших ресурсів (наприклад, газ) 

 

)3()22()11( ЦAЦСsЦCs

Os
Ds


 ,                              (4.12) 

 

де Ds – показник енергетичної ефективності, який характеризує результат  

……економічної діяльності, що було досягнуто при загальних витратах ПЕР; 

 Cs1 – обсяг використаних власних ПЕР, кг у. п.; 
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  Ц1 – ціна власних ПЕР за кг у. п., грн; 

 Cs2 – обсяг використаних імпортованих ПЕР, кг у. п.; 

  Ц2 – ціна імпортованих ПЕР за кг у. п., грн; 

    A – обсяг альтернативних видів палива (власних чи імпортованих), кг у. п; 

   Ц3 – ціна альтернативних ПЕР за кг у. п., грн; 

      Os – результати економічної діяльності, досягнуті за рахунок 

……..////використання ПЕР у загальному обсязі Cs, грн. 

 

Тобто пропонуємо обсяг використаних ПЕР розглядати у вартісному вимірі як 

результат множення його обсягу на ціну 1 кг у. п., а результати економічної 

діяльності, які досягнуті за рахунок використання ПЕР обчислювати не в доларах 

США, а у національній валюті – гривнях. Поряд із цим вартісний підхід, що 

обраний як базовий, дозволяє обґрунтувати окремі показники щодо оцінки 

конкурентоспроможності національної промисловості, зокрема 

 

– вартісний показник енергоефективності промисловості (ПЕП) 

 

ДВ
ПЕП ,

ВПЕР
                                               (4.13) 

 

де  ДВ – додана вартість, тис. грн.; 

ВПЕР – вартість ПЕР, тис. грн.; 

 

– цільовий показник енергоефективності промислової продукції (ЦПЕЕП) 

 

100
ВтрП 

ЦПЕЕП %,
Тр ПЕР

                                       (4.14) 
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де ВтрП – темпи росту вартості продукції (річні), %; 

ТрПЕР – темпи росту ПЕР, % (оприлюднено у працях дисертанта [316, 322]); 

 

– показник енергоємності одиниці  промислової продукції (ПЕОП) 

 

,
КОП

ПЕР
ПЕОП                               (4.15) 

 

де ПЕР – вартість ПЕР, тис. грн. 

…КОП – кількість одиниць випущеної продукції, шт. 

  

Таким чином, на основі аналізу існуючих методичних аспектів щодо оцінки 

енергоефективності як чинника конкурентоспроможності виробничої системи 

запропоновано та модифіковано вартісний підхід, який дозволяє враховувати 

потенційну складову країни, тобто наявність або відсутність ПЕР у країні, більш 

комплексно та точно визначати рейтинг її енергетичної безпеки у світі, а також 

оцінювати конкурентоспроможність національної економіки з позиції всіх рівнів 

(оприлюднено у працях автора дисертації [316, 322]). 

IV. Наступним організаційно-економічним каталізатором дії ІФССОРЕ України є 

економічні кластери, які активізують можливості реалізації прогресивного 

підходу до формування інноваційної інфраструктури в Україні. 

Передові позиції за рівнем розвитку посідають ті держави, у яких створено 

розгалужену інноваційну інфраструктуру, завдання якої полягає не лише у 

створенні конкретних суб’єктів господарювання з метою більш ефективного 

ведення ними інноваційної діяльності, а й у забезпеченні їх сукупної діяльності в 

інтересах суспільства. Проте інфраструктура інноваційного розвитку економіки 

України нині перебуває в зародковому стані  і потребує серйозних інвестицій. У 

ній представлено лише окремі типи інноваційних структур. Крім того в країні 

склалася їх структурна неповнота, функціональна невизначеність їх діяльності, 
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діють лише окремі елементи інноваційної інфраструктури, що перешкоджає 

створенню національної інноваційної системи (НІС), яка б дозволила налагодити 

завершений цикл інноваційної діяльності у промисловості – від створення 

інновацій до впровадження їх у виробництво.  

Ефективним способом підвищення інноваційної активності економіки України є 

застосування кластерного підходу організації промислового виробництва. По 

перше, це об’єднує ресурси та компетенції, недоступні для окремих підприємств у 

межах кластеру. По-друге, створення кластерів – це спосіб відновлення довіри 

між урядом і бізнесом, а також акумулювання ізольованих фірм у підприємницьке 

співтовариство (Вольфганг Прайс). По-третє, це спосіб самоорганізації 

співтовариства для виживання в умовах безкомпромісної міжнародної 

конкуренції, коли знижується значення національних меж, як економічних 

регуляторів (систематизовано з позиції інструменту задоволення   ЖВІ людини, 

суспільства, держави у додатку Т, рис. Т.1 та працях дисертанта [404–406]). По-

четверте, важливість розвитку кластерів як основи економіки практично всіх 

промислово розвинених країн підтвердили «Європейський кластерний 

Меморандум» (2008 р., м. Стокгольм) та «Маніфест кластеризації в країнах 

Європейського Союзу» (2006 р.), які мали для розвитку європейської економіки 

виключне значення. 

Через відсутність єдиного загального визначення поняття «кластер», автором 

запропоновано його тлумачення як форми інтеграційного об’єднання 

інноваційної інфраструктури, в основу якої покладено ідею (національну, 

регіональну) та стратегію прискореного розвитку, що покликана задовольняти 

ЖВІ людини, суспільства, держави нинішнього покоління з урахуванням 

майбутнього та вирішувати найактуальніші завдання часу та простору з метою 

отримання конкурентних переваг на інноваційних засадах оптимально швидко 

(візуалізовано на основі функціонально-рольових підходів у  додатку Т, рис. Т.2 і 

науковій праці дисертанта [404, 405]). Надане визначення корелюється із ба-

ченням ОЕСР кластеру як «НІС у зменшеному масштабі», передбачає зв’язки, 



 330 

 

засновані на знаннях, і взаємозалежність між стейхолдерами у виробничих 

мережах. Отже, національну економіку є сенс розглядати як кластер! Це 

обумовлено назрілими в країні соціально-економічною та управлінською кризами, 

а вичерпана надія на підтримку заможних країн змушує уряд переглянути 

внутрішньополітичний курс у контексті активізації процесів задоволення ЖВІ 

людини та суспільства, як єдиний шанс, що може врятувати владу нинішнього 

економічного істеблішменту. В такий спосіб, кластер стає «організмом-

системою», яка забезпечує конкурентоспроможність його ключових учасників у 

формі ефективної інноваційно-інвестиційної інфраструктури з певними 

характеристиками. 

Інклюзивними рисами формування інноваційно-інвестиційної структури 

соціально орієнтованої економіки України на основі кластерного підходу є: 

1) наявність національної ідеї, стратегії та державної політики найбільшого 

сприяння нововведенням; 2) спільна мета для об’єднаних у його рамках видів 

діяльності підприємств; 3) активні взаємодії між учасниками  кластера; 4) наяв-

ність оптимальної кількості учасників процесу, що впливає на результативність 

діяльності кластера; 5) бажана, але не обов’язкова (коли є можливість надавати 

послуги дистанційно) близькість підприємств і організацій, які належать до 

кластера, що зумовлено необхідністю розподілу ресурсів і можливістю отримання 

позитивних екстерналій. Тобто, щоб кластер відбувся як життєво спроможна, 

самодостатня, успішна й ефективна організація варто дотримуватися семи умов 

«7-І»: 1) ідея; 2) інформація; 3) інтерес; 4) ініціатива; 5) інтеграція; 6) інновація; 

7) інноваційна стратегія (оприлюднено у науковій праці дисертанта [405]).  

Зауважимо, що нині більшість перспективних кластерів в Україні орієнтуються на 

традиційні галузі промисловості, зокрема будівництво, легку промисловість, 

АПК, металургію, тоді як у європейських країнах  пріоритетним став розвиток 

високотехнологічних інноваційних кластерів  електроніки, машинобудування, 

біофармацевтики. Враховуючи нинішні реалії та дослідження ООН до 2050 р., у 

яких декілька галузей визначено пріоритетними для вкладання коштів і реалізації 
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проектів, зокрема сільське господарство, інформаційні технології й енергетика в 

усіх її вимірах, а Україна змушена рухатися в цьому напрямі, пропонуємо схему 

кластерів галузей національної промисловості як економічного кластеру в період 

кризи та необхідності системних змін (рис. 4.8).  

 

 

Рисунок 4.8 – Схема галузей промисловості України як економічного кластеру 

……………….в.період кризи 

Умовні позначення: 

 - галузі, що забезпечують магістральні напрями ЖВІ людини, суспільства, держави; 

     - базові галузі, що забезпечують ЖВІ людини, суспільства, держави в контексті  

…….СІСОРЕ; 

       - галузі, що підтримують інтереси безпеки людини, суспільства, держави 

Джерело: розроблено, обґрунтовано, систематизовано автором дисертації  й оприлюднено у 

його наукових працях [11, 405]. 

 

Ґрунтуючись на досвіді ретроспективної хвилі розвитку національної економіки 

доцільно створити два види кластерів: 1) промислово-сільськогосподарський 
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кластер, який би поєднував у собі виробництво промислової продукції для 

сільського господарства (сільськогосподарське машинобудування), розвиток 

аграрного сектора та структур, що контролюють виробництво екологічно чистої 

продукції; 2) промислово-добувний – виробництво промислової продукції для 

добувних галузей (нафта та газ). 

По мірі розвитку кластера до нього «підтягуються» інформаційно-комунікаційні, 

кредитно-фінансові, фармацевтичні, електротехнічні, юридичні й інші установи та 

галузі, знаходячи тут нові ніші для своєї діяльності. Тобто, усвідомлення 

соціально-економічного значення кластеру передбачає імплементацію практики 

кластерних ініціатив – комплексних заходів, цілеспрямовано здійснюваних для 

його розвитку, що має об’єднати зусилля й ресурси всіх стейкхолдерів: 

1) підприємств, зацікавлених у кооперації; 2) державних органів управління; 

3) організацій-носіїв інтелектуального ресурсу. При цьому вчасно розроблена та 

реалізована стратегія розвитку промисловості України в контексті сталого 

інноваційного соціально орієнтованого вектора дозволить об’єднувати значні 

ресурси, зокрема фінансові, а також задовольняти ЖВІ населення максимально 

швидко. 

Претензія на доцільність державної підтримки зумовлює необхідність окреслення 

показників оцінювання діяльності кластерів. Так, поряд із загальновідомими 

критеріями оцінювання діяльності кластерів (інноваційна активність;  

співробітництво з науково-дослідними організаціями; кількість наукових установ, 

які є членами кластера; здобуття нових знань компаніями кластера та ін.) 

рекомендовано враховувати інтегральні показники діяльності кластеру: 1) рівень 

задоволення ЖВІ учасників кластера; 2) питома вага створеної наукомісткої 

екологічно чистої продукції в загальному обсязі випуску; 3) структура 

стратифікації учасників кластера (авторська розробка [405]).  

Таким чином, запропоновано нову інноваційно-інвестиційну форму кластерних 

структур соціально орієнтованого типу (територіально-виробничий комплекс з 

орієнтацією на вирішення питань сталого соціально орієнтованого розвитку 



 333 

 

різних секторів економіки і регіонів країни), що є інтеграцією підприємств 

машинобудівної, гірничодобувної, паливної промисловості, 

сільськогосподарської й енергетичної галузей (промислово – 

сільськогосподарський – видобувний кластер), із урахуванням ефективності 

роботи охорони здоров’я та ЖКГ, залученням інформаційних і освітніх заходів, 

що на основі комплексного підходу дозволить подолати наслідки кризового 

(воєнного) періоду, запобігти та усунути деструктивні процеси в економіці, 

розв’язати назрілі проблеми продовольчої та енергетичної безпеки, створити 

умови для успішної реалізації стратегії розвитку оборонно-промислового 

комплексу України (ст. 30 ЗУ про «Національну безпеку»), забезпечити швидкість 

задоволення ЖВІ більшості населення. 

V. Реінжиніринг як універсальний інструмент і метод управління є 

організаційно-економічним каталізатором дії ІФССОРЕ України (візуалізовано у 

додатку Т. рис. Т.3-Т.4). Реалізація реінжинірингу бізнес-процесів як 

універсального інструменту інноваційного розвитку економіки передбачає: 

1) реінжиніринг у сфері освіти та науки – це перебудова творчого та 

навчального процесу із застосуванням трансмотиваційних технологій; 

2) реінжиніринг методики оцінки ефективності інвестицій. З метою 

гармонізації ЖВІ усіх учасників процесу доцільно провести реінжиніринг процесу 

оцінки ефективності інвестицій, що стане основою формування інноваційно 

орієнтованої інвестиційної політики нової  економіки; 

3) реінжиніринг трансферу технологій – це перебудова відносин учасників 

інноваційного процесу в контексті гармонізації національних інтересів із позиції 

часу та простору; 

4) реінжиніринг комерціалізації результатів інноваційної діяльності – це 

перебудова системи інтересів учасників (оприлюднено у наукових працях 

дисертанта [408, 409]). 

Архітектоніка реінжинірингу як універсального інструменту інноваційного 

розвитку економіки представлена на рис. 4.9. 
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Рисунок 4.9 – Архітектоніка реінжинірингу як універсального інструменту 

……………  …інноваційного розвитку економіки 

 

Умовні позначення: 1, 2, 3, 4, 5 етапи інноваційного процесу (1 – науково-дослідні розробки 

фундаментальні; 2 – науково-дослідні розробки прикладні; 3 – дослідно-конструкторські розробки; 4 – 

виробництво; 5 – комерціалізація). 

 – зона трансформації 

Джерело: розроблено автором дисертації й оприлюднено у його науковій праці [408]. 

 

Тобто розвиток інноваційної діяльності промисловості на основі реінжинірингу 

бізнес-процесів можливо активізувати за умови використання комплексного 

підходу, який являє собою симбіоз реінжинірингу у сферах освіти, науки, 

трансферу технологій, комерціалізації результатів інноваційної діяльності, а 

також методики оцінки ефективності інвестицій, після чого у підсумку зростає 

рівень задоволення ЖВІ населення та підвищується рівень соціальної стабільності 

в країні.  
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При цьому принципи реінжинірингу як методу управління соціально 

орієнтованим розвитком компанії мають формувати у співробітників гідні 

корпоративні цінності, переконання та принципи: 1) орієнтація на клієнта; 

2) гідна самооцінки та самоусвідомлення свого місця в компанії; 3) соціальна 

справедливість – відповідність зарплати вкладеним зусиллям; 4) відповідальність; 

5) причетність до групи та компанії; 6) постійне навчання (обґрунтовано у 

наукових працях автора дисертації [410-411]). 

Для оцінки стану об’єкта та результативності заходів реінжинірингу доцільно 

використовувати основні показники, які характеризують трикутники «ресурси – 

інновація – знання» в рамках «потреби – інтереси – система цінностей», 

забезпечуючи національну конкурентоспроможність і розвиток нової економіки: 

1. 1.1) Для промисловості переробної (мікрорівень): показник інноваційності 

ТАТ (час), енергоефективність (кг у. п./дол. США), наукомісткість (%), додана 

вартість, (тис. грн); питома вага експорту в загальному обсязі випуску продукції 

(%); рівень задоволення ЖВІ представників переробної промисловості (%). 

1.2) Для промисловості переробної (макрорівень), тобто сукупний результат від 

реалізації заходів реінжинірингу на всіх підприємствах промисловості країни: 

частка доданої вартості (ДВ) промисловості (млрд дол. США в поточних цінах) у 

чистому внутрішньому продукті України (млрд дол. США в поточних цінах) (%); 

частка ДВ України в річній зміні промисловості світу; річний обсяг ДВ 

промисловості в поточних цінах (млрд дол. США); те саме в постійних цінах 

1990 р.; річне зростання (падіння) промисловості в постійних цінах 1990 р. (%), 

питома вага ДВ промисловості на душу населення в поточних цінах (дол. 

США / чол.); продуктивність праці в промисловості як відношення ДВ до 

кількості зайнятих у промисловості; індекси цін виробників промислової 

продукції; експорт промисловості в різні країни (%); імпорт промислової 

продукції з інших країн (%); індекси (темпи приросту) капітальних інвестицій у 

промисловості; індекси продуктивності праці від капіталоозброєності в 

промисловості, частка ДВ промисловості приватного сектора (сектора малих і 
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середніх підприємств, що формує середній клас) у річному обсязі промисловості 

(%); продуктивність праці в приватному секторі промисловості; продуктивність 

праці в держсекторі промисловості; енергоефективність (величина, зворотна 

енергоємності); ДВ промисловості (зазвичай, як відношення ДВ до 

використовуваних за рік ПЕР), дол. США / т у. т.; пропонується розраховувати 

вартісну енергоефективність ДВ промисловості, як відношення ДВ до вартості 

використовуваних за рік ПЕР, грн / грн або дол. США / дол. США; прибуток на 

душу як загальний прибуток промисловості за рік до чисельності зайнятих у 

виробництві тис. грн. / особу; рівень рентабельності товарної продукції (%) 

(оприлюднено у праці дисертанта [408]). 

1.3) Для промисловості добувної: рівень безпеки праці (%); рівень використання 

інноваційних технологій (нанотехнологій) пошуку та добування сировини (%), 

енергоефективність (кг у. п./дол. США); рівень задоволення ЖВІ представників 

добувної промисловості (%) та т. ін. 

Крім того рекомендовано використовувати групу додаткових показників оцінки 

стану об’єкта та результативності заходів реінжинірингу, які характеризують 

зміни у стані навколишнього середовища: а) обсяги, викидів забруднювальних 

речовин в атмосферу від стаціонарних джерел забруднення (т); б) основні 

показники використання та охорони водних ресурсів (млн м
3
); в) утворення та 

утилізація відходів за категоріями матеріалів (тис. т); д) викиди діоксиду сірки й 

оксидів азоту в атмосферне повітря (тис. т); е) викиди забруднюючих речовин і 

діоксиду вуглецю в атмосферне повітря (тис. т, млн т); ж) поводження з 

побутовими та подібними відходами (ППВ), (ЕWС-Stat); з) використання 

вторинної сировини і відходів виробництва на підприємствах і в організаціях (тис. 

т); к) утворення та використання брухту, відходів чорних і кольорових металів 

(тис. т); л) вартість викидів СО2 (замість сумарного обсягу викидів) на душу 

населення (1 т СО2 у ФРН 2020 р. – 20 євро, 2050 р. – 75 євро); 

2. Для освіти та науки: кількість зареєстрованих патентів, ліцензій, ноу-хау (од.); 

капіталізація знань та інтелекту (тис. грн); вартість послуг (тис. грн); зміни 
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заробітної плати залежно від наукомісткості праці (тис. грн); швидкість 

отримання результатів (одиниць/рік); рівень задоволення ЖВІ працівників освіти 

та науки (%) та ін (оприлюднено на підставі опрацювання джерел [407, 412] у 

науковій праці автора дисертації [408]). Таким чином, вчасне застосування 

організаційно-економічних каталізаторів дозволить суттєво прискорити дію 

ІФССОРЕ України, що підвищить рівень задоволення ЖВІ більшості населення та 

МІЛР загалом. 

 

4.5 Висновки до розділу 4 

Під час розробки адаптивної динамічної моделі системи управління ІФССОРЕ 

України отримано такі висновки. 

1 Візуалізовано науковий підхід до протистояння впливу внутрішнім загрозам 

СІСОРЕ України, який являє собою сукупність економічних відносин у форматі  

трикутників формування ЖВІ людини, суспільства, держави (потреби, система 

цінностей, правильна ієрархія інтересів) та конкурентоспроможності нової 

економіки (інновації, знання, ресурси), відповідає трьом типам економіки; 

ґрунтується на принципах системності та комплексності, цілях сталого розвитку; 

розглядає інформаційну, психологічну та духовну (гуманітарну) безпеки як 

першопричини основних проблем національної безпеки, а трансфер технологій 

промисловості, реструктуризацію, соціальну відповідальність, національну ідею 

та безперервну освіту як перспективні механізми гармонізації національних 

економічних інтересів, що дозволить розв’язати внутрішнє протиріччя між 

експортно-сировинною та імпорто-орієнтованою економікою, внутрішній попит 

якої має формувати середній клас, а також сприятиме підвищенню рівня 

задоволення ЖВІ всього населення. В межах цього рекомендовано деталізувати 

основні напрями зовнішньополітичної діяльності держави для забезпечення її 

національних інтересів і безпеки п. 3 ст. 26 ЗУ «Про національну безпеку» щодо 

умов здійснення трансферу технологій і  подати його в такій редакції: «...жорстке 

регулювання процесу трансферу технологій шляхом активного сприяння передачі 
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інноваційних технологій у національну промисловість і пріоритетного відбору під 

час здійснення його імпорту та експорту». 

2 Розробка структурно-організаційного  підходу до оптимального управління 

процесом гармонізації національних інтересів у контексті СІСОРЕ України, який 

являє собою перелік послідовно-логічних етапів від розробки концепції до 

реалізації стратегії, програм, проектів розвитку економічної системи із 

врахуванням наявних ресурсів і загроз, і, на відміну від інших, включає етап 

застосування адаптивної динамічної моделі системи управління ІФСІСОРЕ із 

метою визначення обсягу інвестицій необхідних для досягнення запланованого 

рівня МІЛР; ґрунтується на засадах системного підходу, теорії оптимального 

управління та автоматичного регулювання як напряму економічної кібернетики, 

принципах законності, постійного інформування громадян, «всезагальної 

безпеки», балансу ЖВІ всіх верств населення, субконцепціях  безпеки «ДЛЯ» та 

«ВІД» загроз, першопричинності інформаційної та гуманітарної безпеки,  що 

сприяє задоволенню ЖВІ більшості населення країни та соціально-економічній 

стабільності країни. 

3 На основі міждисциплінарного підходу, морфологічного аналізу та методу 

корегування індексу розроблено інтегральний показник оцінки ефективності 

СІСОРЕ – модифікований індекс людського розвитку (МІЛР) який є головним 

управляємим параметром динамічної адаптивної моделі системи управління 

ІФССОРЕ, і котрий поряд із показниками, що загальноприйняті методикою 

розрахунку ІЛР ООН враховує ще й екологічні, соціальні, економічні параметри 

підсистем системи управління СІСОРЕ, що в такий спосіб корегує ІЛР, і дозволяє 

комплексно оцінити її ефективність як динамічної системи з врахуванням 

критеріїв стійкості, оптимальності, ефективності, а також є основою прийняття 

управлінських рішень щодо втілення заходів підвищення рівня задоволення ЖВІ 

населення. 

4 Дістали подальшого розвитку організаційно-економічні активізатори дії 

ІФССОРЕ України, які являють собою механізм трансформації національної 
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економіки на інноваційних засадах із урахуванням соціокультурних складових, 

формат активізації науково-технологічної діяльності у ВНЗ (соціальна 

підсистема),  реінжиніринг як універсальний інструмент і метод інноваційного 

соціально орієнтованого розвитку підприємств промисловості в період змін, 

розробки та підтримки кластерних ініціатив задля формування мережі 

сприйнятливих до інновацій територіально-виробничих комплексів з орієнтацією 

на вирішення питань сталого соціально орієнтованого розвитку різних секторів 

економіки і регіонів країни (економічна підсистема), модифікований вартісний 

підхід до оцінки енергоефективності як фактора конкурентоспроможності 

промисловості  (екологічна підсистема), що дозволить прискорити розбудову 

СОРЕ на засадах інноваційної культури та нової формації фахівців в умовах 

підвищення рівня енергетичної небезпеки.  
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РОЗДІЛ 5 

ПЕРСПЕКТИВИ СТАЛОГО СОЦІАЛЬНО ОРІЄНТОВАНОГО РОЗВИТКУ 

ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ НА ОСНОВІ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМИ 

ФАКТОРАМИ 

 

5.1. Прогнозування МІЛР як базового параметру динамічної моделі системи 

управління інноваційними факторами сталого соціально орієнтованого 

розвитку економіки України до 2030 року 

 

Результати впровадження адаптивної динамічної моделі системи управління 

інноваційними факторами сталого соціально орієнтованого розвитку економіки 

представлено у даному параграфі дисертаційної роботи,  підґрунтям чого стала 

магістральна теза наукової праці Н. Вінера «Кібернетика, або управління і зв’язок 

в тварині і машині» [413] щодо подібності процесів управління і зв’язків у 

машинах, живих організмах і суспільствах. Суть цих процесів полягає в передачі, 

зберіганні та переробці інформації (різних сигналів, повідомлень, відомостей), а 

їх опрацювання має відбуватися єдиною міркою на основі загальної теорії 

управління і зв’язків (кібернетики). Саме кібернетика дозволяє об’єднувати та 

упорядкувати величезний матеріал із різних наукових галузей, налагоджувати 

співпрацю вчених різних спеціальностей на базі загальної методології з 

використанням зворотного зв’язку в замкнутих системах управління. Так, 

національне господарство як система є організаційним цілим, характеризується 

динамікою та процесами зворотного зв’язку, що відіграють важливу роль і 

виступають спеціальними завданнями економіки, які є сенс виконувати із 

використанням міждисциплінарних знань, у першу чергу, основ сучасної теорії 

управління. Ґрунтуючись на здобутках фахівців КПІ «Київська політехніка» 

(м. Київ) і БНТУ (м. Мінськ) [414] прийняття та реалізації оптимальних 

управлінських рішень щодо управління національним господарством в умовах дії 

внутрішніх і зовнішніх загроз вимагає використання багатоконтурних систем 
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управління з налаштуванням кожного контуру на відпрацювання свого впливу 

(результати оприлюднено у науковій праці дисертанта [415]). 

Поряд із цим, методологія ідентифікації стану сталого розвитку промисловості 

України з позицій економічної безпеки та наукового обґрунтування стратегічних 

орієнтирів досягнення сталого розвитку за допомогою адаптивних методів 

регулювання з теорії управління запропонована Ю. М. Харазішвілі у роботі [252]. 

У ній розглянуті три сценарії розвитку і визначені стратегічні величини ключових 

макропоказників промисловості до 2020 р.: реалістичний (1), оптимістичний (2) і 

повноцінний сталий розвиток (3). За базу прийнято показники 2016 року. 

Встановлено, що найбільший ефект (збільшення номінальної ВДВ промисловості 

в 2020 р. в порівнянні з 2016 р. досягається у варіанті (3), де збільшення 

номінальної ВДВ промисловості в 2020 р. складе 3,05 рази при збільшенні 

капітальних інвестицій у 4,01 рази (табл. 7, [252, с. 19-20]), в реалістичному 

варіанті, відповідно, –  1,29 при зростанні інвестицій у 1,485 рази; в 

оптимістичному варіанті при збільшенні капітальних інвестицій у 4,53 рази 

зростання номінальної ВДВ промисловості складе всього 2,85. 

Порівняємо дані видатного науковця XXI ст. із результатами моделювання, 

отриманими на основі адаптивної динамічної моделі системи управління 

ІФССОРЕ України, де головним управляємим параметром є МІЛР для трьох 

альтернатив розвитку: песимістичного (сценарій 1), середнього (сценарій 2) і 

оптимістичного (сценарій 3). Це стане верифікацією запропонованої авторської 

методики розрахунку МІЛР у форматі застосування динамічних моделей систем 

управління національною економікою. Схеми моделювання перехідних процесів 

для всіх сценаріїв розвитку наведені у додатку У, рис. У.1-У.3. 

Графік зміни заданого значення МІЛР у сценарії 1 наведено на рис. 5.1, 

відповідно до якого МІЛР передбачено на рівні песимістичного сценарію 

значення 0,663 у 2030 році 
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Рисунок 5.1 – Графік зміни заданого значення МІЛР як регулюємого параметра 

……………….у.сценарії 1  

Джерело: побудовано автором дисертації за сприяння технічної підтримки фахівців АСУ на 

основі використання загальнодоступного програмного пакету VisSim. 

 

Тут 

зд 0( ) ( ) ( )i i iy t y t k t    ,                        (5.1) 

 

де yзд(ti) –  прогнозне значення МІЛР; 

………ti – порядковий номер року прогнозу. Від 2014 р. до 2030 р., тобто від 1 

……….до 16. У нашому випадку  від 2017 р. до 2030 р.; 

….y0(ti) –  стартове (постійне) розраховано-задане значення МІЛР у період 

…………...стабілізації з 2014 р. по 2017 р. (ti = 1,2,3); 

………k – коефіцієнт пропорційності, чисельне значення якого залежить від 

…………...заданої постійної швидкості зміни МІЛР у відповідному сценарії 

…………...розвитку в період стійкого підйому протягом прогнозного інтервалу 

…………...часу від 2017 р. до 2030 р., тобто 3  ≤ ti ≤ 16.  

 

Друга складова в рівнянні (5.1) відповідає зміщенню заданого значення МІЛР у 

період стабільного підйому на величину лага (запізнювання за часом), τ = 3. 

)3(0,0038461613.0)(  ii

p

зд
tty  
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Чисельне значення коефіцієнта пропорційності k залежить від прийнятого 

сценарію розвитку: 1) песимістичний (k1 = 0,0038461); 2) середній (k2 = 0,01169); 

3) оптимістичний (k3 = 0,014923). Так, для песимістичного сценарію при ti = 16, 

тобто в 2030 р., прогнозне значення МІЛР дорівнюватиме 

 

  )3(k)()( 10  iii

p

зд
ttyty                                     (5.2) 

 

Тобто   

п п
зд зд 0 1( ) (16) ( ) ( 3) 0,613 0,0038461 (16 3) 0,663i i iy t y y t k t          

 

Графік зміни МІЛР у сценарії 1 без загроз (крива 1), а також із внутрішніми і 

зовнішніми загрозами (крива 2) наведено на рис. 5.2. 

 

 

 

Рисунок 5.2 – Графік зміни МІЛР  у сценарії 1: 1 – без врахування внутрішніх і 

…………   …зовнішніх загроз; 2 – із врахуванням внутрішніх і зовнішніх загроз  

Джерело: побудовано автором дисертації за сприяння технічної підтримки фахівців АСУ на 

основі використання загальнодоступного програмного пакету VisSim. 
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Поданий графік демонструє найбільшу небезпеку у разі дії наслідків реалізації 

Північного потоку – 2 (обґрунтовано у п. 4.1) як зовнішню загрозу, що може 

виникнути у 2020 році. Найбільш небезпечна внутрішня загроза – стрімке 

зниження рівня задоволення ЖВІ населення. При моделюванні це відображено 

відрізком аb, що загрожує зниженням МІЛР на 0,115 відносних одиниць. 

Тенденції зміни регулюючого впливу, тобто рівня необхідних інвестицій 

відображено на рис. 5.3. 

 

 
 

Рисунок 5.3 – Графік зміни інвестицій як регулюючого впливу в сценарії 1  

Джерело: розраховано та побудовано автором за сприяння технічної підтримки фахівців АСУ 

на основі використання загальнодоступного пакету програмного забезпечення VisSim. 

 

З аналізу графіку слідує, що найбільше відхилення МІЛР (ab = 0,115) від завдання 

настає в 2020 році при появі зовнішньої загрози (f2). При цьому в 2016 р. 

досягається стабілізація МІЛР на рівні 0,6, якому відповідає числове значення 
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необхідних інвестицій 0,68. Разом із тим, у 2020 р. необхідно збільшити інвестиції 

до 1,03, що у відносних одиницях складе (1,03/0,68) в сценарії 1 – 1,51. 

У дослідженнях Ю. М. Харазішвілі (табл. 7, [252, с. 20]) у реалістичному 

варіанті 1 збільшення інвестицій у 2020 р. у порівнянні з 2016 р. склало 1,48. 

Таким чином, результати проведеної верифікації показали, що відносна помилка 

розрахунку у сценарії 1 за авторською методикою склала 

 
1,51 1,48

100% 2,03%
1,48


   . 

 

Графік зміни заданого значення МІЛР у сценарії 2 (середня альтернатива 

розвитку подій) наведено на рис. 5.4, відповідно якому МІЛР передбачено 

значення 0,765 на рівні реалістичного сценарію у 2030 р.. Так, середній сценарій 

розвитку запишемо у вигляді формули 

 

р
зд 0 2( ) ( ) ( 3)i i iy t y t k t   .                                       (5.3) 

 

 
 

Рисунок 5.4 – Графік зміни заданого значення МІЛР як регулюємого параметра 

………………у сценарії 2  

Джерело: розраховано та побудовано автором за сприяння технічної підтримки фахівців АСУ 

на основі використання загальнодоступного пакету програмного забезпечення VisSim. 

 

)3(0,01169613.0)(  ii

p

зд
tty  
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Тоді 

0.7653)-(160,01169613.0)3()()( 20  tktyt ii

p

зд
y  

Графіки зміни МІЛР і інвестицій наведені відповідно на рис. 5.5 і 5.6. 

 

 
 

Рисунок 5.5 – Графік зміни МІЛР  у сценарії 2: 1 – без врахування внутрішніх і 

……     …….зовнішніх загроз; 2 – із врахуванням внутрішніх і зовнішніх загроз  

Джерело: побудовано автором за сприяння технічної підтримки фахівців АСУ на основі 

використання загальнодоступного пакету програмного забезпечення VisSim 

 

З рисунків видно, що у сценарії 2 відносне збільшення необхідних інвестицій у 

2020 році складе 4,04, а за розрахунками фахівців – 4,01 в сценарії повноцінного 

сталого розвитку.  
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Рисунок 5.6 – Графік зміни інвестицій як регулюючого впливу у сценарії 2  

Джерело: розраховано та побудовано автором за сприяння технічної підтримки фахівців АСУ 

на основі використання загальнодоступного пакету програмного забезпечення VisSim. 

 

В результаті чого відносна помилка визначення необхідних інвестицій по 

відношенню до результатів розрахунку Ю. М. Харазішвілі складе 0,75% 

 

4,04 4,01
100% 0,75%

4,01


   . 

 

Графік зміни заданого значення МІЛР у сценарії 3 (оптимістична альтернатива 

розвитку подій) наведено на рис. 5.7, відповідно якому МІЛР передбачено на рівні 

реалістичного сценарію значення 0,807 у 2030 р.. Так, прогноз у оптимістичному 

сценарії розвитку отримаємо так 
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о
зд 0 3( ) ( ) ( 3)i i iy t y t k t   .               (5.4) 

 
 

Рисунок 5.7 – Зміна заданого значення МІЛР як регулюємого параметра у                      

………………сценарії 3  

Джерело: розраховано та побудовано автором за сприяння технічної підтримки фахівців АСУ 

на основі використання загальнодоступного пакету програмного забезпечення VisSim. 

 

Тоді 

0.8073)-(160,014923 613.0)3()()( 30  tktyt ii

p

зд
y  

 

Графіки зміни МІЛР і необхідних інвестицій наведені відповідно на рис. 5.8 і 5.9. 

 

Даний графік демонструє небезпеку впливу зовнішньої загрози у випадку 

впровадження проекту «Північний потік 2», що деталізовано у попередньому 

розділі роботи п. 4.1, і припадає на 2020 рік, а також найбільш небезпечну 

внутрішню загрозу – зниження рівня задоволення ЖВІ населення. На рис. 8 це 

відображено відрізком аb, що викликає зниженням МІЛР на 0,12 відносних 

одиниць. 

)3(014923.0613.0)(  ii

p

зд
tty  
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Рисунок 5.8 – Графік зміни МІЛР  у сценарії 3: 1 – без врахування внутрішніх і 

………….     зовнішніх загроз; 2 – із врахуванням внутрішніх і зовнішніх загроз  

Джерело: побудовано автором за сприяння технічної підтримки фахівців АСУ на основі 

використання загальнодоступного пакету програмного забезпечення VisSim. 

 

 

Зміни інвестицій як регулюючого впливу у сценарії 3 подано на рис. 5.9. Так, 

запропонований варіант 3 відрізняється від оптимістичного варіанту 

Ю. М. Харазішвілі на 6,18%  

 

4,81 4,53
100% 6,18%

4,53


   . 

 

Разом із тим, максимальне відхилення МІЛР від завдання у варіанті 3 також 

однакове як у варіанті 2, тобто ab = 0,12.   

Проте у варіанті 3 до 2030 р. досягається більше значення МІЛР, тобто 

найбільший ефект. В обох варіантах час усунення (відпрацювання) можливих 

зовнішніх викликів 2020 р. складе 1,5 року. 
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Рисунок 5.9 – Графік зміни інвестицій як регулюючого впливу у сценарії 3  

Джерело: розраховано та побудовано автором за сприяння технічної підтримки фахівців АСУ 

на основі використання загальнодоступного пакету програмного забезпечення VisSim. 

 

Це свідчить про правомірність використання під час прийняття управлінських 

рішень сучасних методів загальної теорії управління із використанням 

багатоконтурних систем управління. Крім того, це дозволяє при незначному 

збільшенні відносних інвестицій у 2020 р. з 4,04 до 4,81 досягти рівня МІЛР до 

2030 р. рівного 0,807 (варіант 3), замість 0,765 (варіант 2). 

Методика розрахунку параметрів динамічної настройки системи управління 

ІФССОРЕ України ґрунтується на сучасній загальній теорії управління [414], й 

передбачає прийняття нових рішень щодо нового обсягу інвестицій в умовах змін 

внутрішніх і зовнішніх загроз із метою більш точного виконання завдання (Хзд). 

Результати реалізації адаптивної динамічної моделі системи управління ІФССОР 

національної економіки під час моделювання перехідних процесів подано у 

форматі трьох сценаріїв у табл. 5.1, а результати їх верифікації у табл. 5.2.  
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Таблиця 5.1 –  Прогноз динаміки модифікованого індексу людського розвитку та 

……………….відносних інвестицій за трьома сценаріями в економіці України до 

……………….2030 року 

 

Показники Роки Темпи 

змін 

2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030 2030 р.

 / 

2016 р. 

Прогнозне рівняння Песимістичний (1) сценарій розвитку 

)3(0,0038461613.0)(  ii

p

зд
tty  

 

МІЛР 0,613 0.617 0.625 0.632 0.640 0.647 0.659 0,663 1,082 

Відносні інвестиції 0,680 0,700 1,030 0,830 0,840 0,850 0,870 0,880 1,294 

Прогнозне рівняння Середній (2) сценарій розвитку 

)3(0,01169613.0)(  ii

p

зд
tty  

 

МІЛР 0,613 0,625 0,648 0,671 0,695 0,718 0,742 0,765 1,247 

Відносні інвестиції 0,681 0,670 2,750 0,994 0,996 0,998 0,999 1,00 1,468 

Прогнозне рівняння Оптимістичний (3) сценарій розвитку 

)3(014923.0613.0)(  ii

p

зд
tty  

 

МІЛР 0,613 0,628 0,658 0,688 0,717 0,747 0,777 0,807 1,316 

Відносні інвестиції 0,694 0,690 3,340 0,950 0,951 0,952 0,955 0,960 1,383 
Джерело: розрахунки автора дисертації 

 

Таблиця 5.2 –  Результати верифікації прогнозних сценаріїв розвитку 

……………………..економіки України до 2030 року 

  

 

 

 

Сценарії розвитку 

Управляємий параметр і регулюючий вплив Резуль-

тати  

відпра-

цюван- 

ня 

загроз, 

в. од.* 

Резуль- 

тати 

вері- 

фіка- 

ції, % 

МІЛР Інвестиції, в.од. 

2
0
1
6

 р
. 

2
0
2
0

 р
. 

2
0
3
0

 р
. 

Авторський 

варіант 

Варіант 

експертів 

2
0
1
6

 –

2
0
2
0

 р
р

. 

2
0
1
6

 –

2
0
2
0

 р
р

. 

1 (песимістичний) 0,613 0,625 0,663 1,51 1,48 0,115 2,03 

2 (середній) 0,613 0,648 0,765 4,04 4,01 0,120 0,75 

3 (оптимістичний) 0,613 0,658 0,807 4,81 4,53 0,120 6,18 
Умовні позначення: 

*в.од. – відносні одиниці 

Джерело: розрахунки автора дисертації. 
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Таким чином, наявність найнебезпечніших внутрішніх і зовнішніх загроз 

спричиняє відхилення МІЛР від заданого значення. Разом із тим, найбільше 

відхилення викликає зовнішня загроза, пов’язана із наслідками реалізації 

Північного потоку 2, а також внутрішня – зниженням рівня задоволення ЖВІ 

населення. Згідно порогових значень, які пропонує ООН, Україна досягне рівня 

країн, які належать до групи високо розвинутих лише у 2030 році. Так  для 

низького рівня людського розвитку – ІЛР складає менше 0,550; для середнього 

рівня людського розвитку – 0,550-0,699; для високого рівня людського розвитку – 

0,700-0,799; і для дуже високого рівня людського розвитку – від 0,800 і вище.  

Запропонована динамічна модель системи управління ІФССОРЕ із прогнозом до 

2030 р. дозволяє обґрунтувати найбільш ефективний сценарій розвитку при 

відпрацюванні завдання МІЛР у часі із визначенням необхідних відносних 

інвестицій для мінімізації наслідків дії можливих загроз. З метою попередження 

зовнішніх і внутрішніх загроз рекомендовано суб’єкту управління приймати 

рішення враховуючи параметри відхилення фактичного значення від завданого 

(помилка регулювання), інтенсивності вкладення інвестицій (швидкість) і 

доцільних каталізаторів розвитку економіки (прискорення). Достовірність 

визначення відносних інвестицій на основі використанням програмного 

забезпечення VisSim підтверджується з похибками 2,03%, 0,75%, 6,18% у 

отриманих результатах сценаріїв 1,2,3, відповідно, що доводить доцільність 

застосування запропонованої автором адаптивної динамічної моделі системи 

управління ІФССОРЕ України. 

 

5.2. Розробка стратегії сталого інноваційного соціально орієнтованого 

розвитку економіки України  

 

З метою реалізації курсу на СІСОРЕ України потрібно реалізувати принципи 

стратегічного управління, прогнозування й індикативного планування в 

державній практиці, а також сконцентруватися владі на розробленні дієвої 
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системи стратегічного управління, результатом роботи якої стане ефективна 

стратегія СІСОРЕ. Без належної уваги створенню раціональної системи 

державного управління науковими дослідженнями, технологіями та інноваціями, 

яка дозволила б реально впливати на всю державну політику і практику, перейти 

на рятівну для відновлення добробуту і згоди в суспільстві інноваційну модель 

економічного розвитку просто неможливо. Це спільна платформа, на якій 

формуються всі необхідні чинники та умови успішного соціально-економічного 

розвитку країни, задоволення ЖВІ більшості населення, а також для забезпечення 

високого рівня національної безпеки. 

Враховуючи, той факт що подальший світовий порядок буде визначатися 

рішенням спільної для всього людства енергетичної проблеми, важливо 

дотримуватися головних принципів, які покладені в основу Концепції сталого 

розвитку. Проте незважаючи на чисельні публікації щодо «сталого розвитку», а 

саме: Закон України «Про Концепцію переходу України до сталого розвитку», 

Концепція сталого розвитку, Проекти концепції сталого розвитку України, нині в 

Україні фактично відсутні діючі документи, які його стосуються. Власне в цьому і 

полягає складність узгодження понять «сталого розвитку» із «соціально-

економічним та інноваційним розвитком», а тим паче розроблення комплексної 

стратегії. Проте незважаючи на зазначені вище перешкоди зроблено спробу 

закладення науково-методичного підґрунтя для виконання поставленого завдання. 

Так, з метою переходу України до моделі нової економіки та постіндустріального 

суспільства візуалізовано процес формування та реалізації стратегії СІСОРЕ 

України, яка передбачає виконання 12 етапів, де основним цільовим параметром є 

МІЛР, а оновлені етапи, в порівнянні із універсальними алгоритмами розробки 

стратегій дозволяють відобразити  специфіку майбутнього розвитку національної 

економіки шляхом ідентифікації найбільш доцільного типу державної 

інноваційної політики (рис. 5.10).  

Перший етап – розробка концепції розвитку економіки, спрямованої на 

задоволення ЖВІ людини, суспільства, держави. 
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Рисунок 5.10 – Візуалізація запропонованого процесу формування та реалізації 

……………….…стратегії СІСОРЕ України 

Джерело: розроблено автором дисертації й оприлюднено у його науковій праці [368]. 
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Її теоретичне підґрунтя пов’язано із неомарксистською, неокейнсіанською та 

теорією конфліктності, є їх логічним продовженням, органічно вписується в 

парадигму сталого розвитку та ноосфери В. І. Вернадського, враховує всі 

можливості цивілізаційного вибору і передбачає, перш за все, розвиток 

інноваційної діяльності промисловості в контексті стійкого задоволення ЖВІ 

населення країни.  

Магістральним вектором розвитку стає випереджальне нагромадження в 

нематеріальній сфері, особливо в самій людині, її розумі, знаннях, науці, освіті, 

культурі. Це закладає основи зростання ВВП, підвищення ефективності в 

матеріальному та нематеріальному виробництві. Лише концепція, що заснована 

на методології соціально орієнтованої моделі ноосферної економіки і 

ноосферного суспільства як нової парадигми життєдіяльності людини на планеті 

Земля в ім’я збереження самої людини, природи і суспільства в XXI ст., може 

забезпечити Україні вихід на новий рівень конкурентоспроможності та гідне 

життя населенню. Такою є концепція підтримки та розвитку інноваційної 

діяльності національної економіки в контексті стійкого задоволення ЖВІ 

більшості населення країни (обґрунтовано в п.1.3 і наукових працях дисертанта 

[143, 159]). 

Другий етап – оцінка поточного рівня розвитку економіки з врахуванням ЖВІ 

населення (визначення джерельного МІЛР). Вона здійснюється на основі науково-

методичного підходу щодо оцінки та прогнозування МІЛР (висвітлено у п. 4.3 і 

наукових працях автора дисертації  [387, 390, 391]). 

Третій етап – розробка прогнозів і планів на основі запропонованої автором 

адаптивної динамічної моделі системи управління ІФССОРЕ, що вчасно реагує на 

найбільш небезпечні внутрішні та зовнішні загрози із максимальною швидкістю, а 

головним регульованим параметром є МІЛР. Крім того даний етап передбачає 

розробку методичних положень щодо прогнозування економічного розвитку, 

оцінки ризиків, прийняття результативних і оптимальних управлінських рішень.  
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Якщо національне господарство вважати відкритою економічною системою 

глобального характеру, то його стійкий розвиток, забезпечується завдяки обміну 

із зовнішнім середовищем за схемою «інформація – знання – інновація – 

задоволення ЖВІ населення країни». Кожна складова ланцюжка, згідно із законом 

аналогій, відповідає певному типу економіки (інформаційній – Ф. Хайєка й 

Е. Тоффлера, економіки знань – Д. Белла й інноваційній – П. Друкера ), 

спричиняючи взаємно дифузійний вплив одна на одну та зумовлює відповідну 

систему цілей і показників, які найбільш комплексно характеризують кожен із її 

головних чинників розвитку. Таким чином, виконання поставленого завдання 

обумовило розроблення переліку пріоритетів, що визначають систему цілей 

СІСОРЕ (табл. 5.3). 

 

Таблиця 5.3 – Рекомендований перелік пріоритетів, що визначають систему 

………………цілей СІСОРЕ 

 

Сфера 

дослідження 

Головний 

фактор 

розвитку 

Найменування показника 

1 2 3 

ІНФОРМАЦІЙНА 

ЕКОНОМІКА 

 

інформація як 

загальна 

характеристика 

країни 

1) охоплених населення Інтернетом та іншими 

видами зв’язку; 2) відвідування театрів, 

філармоній, музеїв і т. д., їх кількість; 3) кількість 

національно контрольованих критичних 

технологій; 4) частка населення, яке продовжує 

навчання з 25 до 64 років; 5) частка населення з 

вищою освітою; 6) кількість медалей на 

міжнародних олімпіадах школярів і студентів; 

7) кількість студентів на 10 000 чол. населення; 

8) частка іноземних студентів в загальному числі 

студентів; 9) громадське здоров'я; 10) медалі на 

міжнародних спортивних змаганнях; 

11) охоплених фізкультурою (відвідування 

гуртків, секцій). 

ЕКОНОМІКА 

ЗНАНЬ 

 

знання як 

матеріалізована 

форма 

інформації 

1) кількість патентів на душу населення і 

кількість виданих патентів за кордоном; 

2) кількість наукових відкриттів; 3) число 

наукових цитувань національних вчених на душу 

населення; 4) кількість об’єктів інтелектуальної 

власності; 5) кількість наукових  
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Продовження табл. 5.3 
1 2 3 

  співробітників. 

 

ІННОВАЦІЙНА  

ЕКОНОМІКА 

 

інновація як 

втілений 

результат 

інтелектуальної 

праці 

1) частка наукомісткої продукції на душу 

населення; 2) частка наукомісткої продукції на 

світовому ринку; 3) частка інноваційної продукції 

за структурою випуску; 4) частка сировини і 

частка наукомісткої продукції в експорті; 5) 

частка наукомісткої продукції та сировини в 

імпорті. 

НОВА 

ЕКОНОМІКА  

 

(ЕКОНОМІКА 

СІСОР) 

 

інновація, 

інвестиції,  

ЖВІ населення 

 

1) ВВП; ВВП / душу населення; 

енергоефективність ВВП; продуктивність праці; 

додана вартість; обсяг реалізації інноваційної 

продукції; наукомісткість ВВП; % НДДКР у 

ВВП; 2) енергомісткість ВВП; коефіцієнти 

забрудненості ґрунту, води та повітря (обсяг 

викидів СО2 на душу населення); 3) тенденції 

зміни чисельності населення країни, структура 

стратифікації населення, структура форм 

власності,   рівень задоволення ЖВІ населення 

країни. 
Джерело: систематизовано, розроблено у табличному вигляді й оприлюднено автором 

дисертації у його науковій праці [416]. 

 

Четвертий етап – формування стратегічних цілей і завдань країни в контексті 

СІСОРЕ – досягнення гідного життя людини в суспільстві (прогнозного значення 

МІЛР до 2030 року), коли матеріальні та духовні ЖВІ більшості населення 

задовольняються як антитеза олігархічної моделі. Даний етап передбачає 

розробку системи соціально-економічних показників (індикаторів) для оцінки 

пріоритетів ЖВІ населення в контексті СІСОРЕ, що тісно корелюється і 

ґрунтується на системі Цілей розвитку тисячоліття. 

4.1. Обґрунтування першочергової економічної мети – забезпечення в країні 

заданого приросту ВВП у рік протягом 2019-2030 рр., щоб до 2030 р. увійти в 

«тридцятку» розвинутих країн світу, забезпечив при цьому випереджаючі темпи 

приросту «соціального продукту», виробництва предметів споживання над 

виробництвом засобів виробництва. 

4.2. Обґрунтування доцільності реструктуризації економіки країни на основі 

втілення нових високих технологій, що заміщують високо енерго- і матеріалоємні 
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виробництва, не здатні забезпечити виконання першочергових і стратегічних 

цілей країни щодо зростання ВВП, зниження енергоємності продукції, стійкого 

зростання економіки як основи формування середнього класу та гідного рівня 

життя людини, задоволення його ЖВІ. 

П’ятий етап – оцінка, ранжування і виділення найбільш небезпечних 

внутрішніх і зовнішніх загроз (ризиків) розвитку економіки та задоволенню ЖВІ 

населення (проведено у п. 4.1). 

Шостий етап – оцінка ресурсного забезпечення стратегії СІСОРЕ: оцінка 

наявних і прогноз необхідних ресурсів для досягнення поставлених цілей. 

Проводиться оцінка матеріально-сировинних ресурсів, енергетичних, трудових, 

інформаційних, фінансових, інформаційних, техніки та технології. Акцентується 

увага на розподілі, використанні, поповненні, а також на узгодженні ресурсів і 

ЖВІ населення, приведення їх в оптимальну відповідність між собою. 

Центральною проблемою цієї стадії є забезпечення найвищої ефективності 

виробництва та наявного ресурсного потенціалу всіх господарюючих суб’єктів. 

При цьому важливого значення набуває ранжування ЖВІ населення за ознакою 

найбільшої необхідності, встановлення системи пріоритетів у їх задоволенні. Так 

процес узгодження відповідності ЖВІ населення та ресурсів для їх забезпечення 

створює науково-обґрунтовану основу для розробки відповідних програм 

соціально орієнтованого розвитку промисловості. 

Сьомий етап – системний аналіз і обґрунтування потреб в інвестиціях для 

виконання поставлених цілей і завдань до 2030 року. Визначається під час 

проектування адаптивної динамічної моделі системи управління ІФССОРЕ, яка 

враховує внутрішні та зовнішні загрози СІСОРЕ, наявні та потенційні ресурси, 

реалізується на основі програмного забезпечення VisSim. 

Восьмий етап – вибір типу інноваційної політики, розробка механізмів 

залучення міжнародних інвестиційно-фінансових, економічних організацій і 

інших донорів у разі необхідності. 
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Державна інноваційна політика – це інструмент реалізації інноваційної моделі 

розвитку економіки, система заходів щодо розвитку НІС; складова загальної 

політики держави, яка постійно порівнюється з форматом технологічно 

розвинених країн, формуючи національне мистецтво управління інноваціями в 

контексті СІСОРЕ (розкрито у працях дисертанта [397, 417]). Саме вона має стати 

інклюзивним інструментом забезпечення СІСОРЕ України.  

На макрорівні першопричиною розвитку інноваційних процесів є інноваційна 

політика, що актуалізує особливості її формування та реалізації в контексті вимог 

часу, простору та швидкості. Сприяти цьому має правильно визначений її тип на 

основі інтегральної класифікації державних інноваційних політик (деталізовано у 

наукових працях дисертанта [397, 417]). Вибір типу державної інноваційної 

політики залежить від концепції та моделі розвитку національної економіки, 

поточного рівня соціально-економічного розвитку економіки з врахуванням ЖВІ 

більшості населення, стратегічних цілей і завдань держави, внутрішніх і 

зовнішніх загроз, ресурсного забезпечення стратегії, потреб в інвестиціях, і має 

здійснюватися з урахуванням загальних закономірностей інноваційних процесів.  

Враховуючи той факт, що визначальним пріоритетом обраного стратегічного 

курсу України мають стати опрацювання та реалізація державної інноваційної 

політики, спрямованої на ствердження її як високотехнологічної держави, для 

економіки України в період її реформування (враховуючи дефіцит фінансових 

коштів, сучасний етап її розвитку, а також необхідність дотримання вимоги 

швидкості та критерію оптимальності) доцільно здійснювати стратегію 

«запозичення», орієнтуючись на відродження суто вітчизняної промисловості та 

регулювання імпорту. Однак по мірі стабілізації та піднесення економіки, в 

перспективі доцільно застосувати стратегію «нарощування» із соціальною 

орієнтацією для забезпечення соціально-економічного розвитку країни (що 

відповідає вимогам простору та часу і критерію стійкості, тобто врахування 61,8% 

ЖВІ населення) (обґрунтовано у науковій праці дисертанта [417, 36]). У 

результаті зазначені заходи будуть сприяти підвищенню рівня МІЛР, що 
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корелюється із критерієм ефективності. При цьому вибір типу інноваційної 

політики варто проводити на основі показників, які характеризують підсистеми 

моделі системи управління ІФССОРЕ. Представлений склад показників є основою 

формування МІЛР – головного цільвого параметру СІСОРЕ, що органічно 

пов’язано із вибором типу інноваційної політики держави (табл. 5.4). Науково-

обґрунтоване формування та ефективна реалізація державної інноваційної 

політики України із врахуванням вимог часу, простору та  заданою швидкістю, як 

етапу процесу формування та реалізації стратегії СІСОРЕ України забезпечить 

успішне опанування підвалин нової економіки та пожвавить процеси 

євроінтеграції.  

Дев’ятий етап алгоритму формування та реалізації стратегії СІСОРЕ України – 

узгодження інноваційної політики держави із сформованими цілями розвитку 

національної економіки і базовими галузями промисловості відповідно до ієрархії 

ЖВІ населення України. Однією з провідних галузей матеріального виробництва, 

де створюються знаряддя праці та переважна частина предметів праці, а також 

продуктів народного споживання є промисловість. 

Перспективним вважається розбудова галузей промисловості, спрямованих на: 

1) виробництво ліків і медобладнання; 2) виробництво будматеріалів, 

виробництво обладнання для зростання продуктивності будівельних робіт і т.п., 

нові технології будівництва; 3) виробництво продуктів харчування, виробництво 

сільгосппродукції на промисловій основі (АПК); 4) виробництво предметів 

споживання; 5) перероблюючі галузі (переробка  відходів, використання місцевої 

сировини і т.п.); 6) розбудову інфраструктури відпочинку, туризму, спорту. 

Запустити відродження перспективних галузей промисловості, стати одним із 

драйверів національної економіки, покликані галузі, які відповідають за 

виробництво енергії  – «кров економіки», зокрема  галузі гірничодобувної 

промисловості.  
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Таблиця 5.4 – Матриця вибору типу інноваційної політики у процесі формування 

………………та реалізації стратегії сталого інноваційного 

………………соціально орієнтованого розвитку економіки України 

 

Базові індикатори моделі 
системи управління ІФССОРЕ 

Типи інноваційної політики 

Ринкової 
орієнтації 
(стратегії 

«перенесення») 

Структурних 
зрушень із 
соціальною 
орієнтацією 
(стратегія 

«запозичення») 

Технологічного 
поштовху із 
соціальною 
орієнтацією 
(стратегія 

«нарощування») 
Середньорічні темпи приросту 
населення (Ч нд, %). Інтервали 
ґрунтуються на середньорічних 
темпах приросту населення у 
групах середнього, високого та 
дуже високого рівня людського 
розвитку країн за розрахунками 
ООН   (соціальна підсистема) 

 
1,4 – 2,7  

 
 

0,8  – 1,4 0,5 – 0,8  

Відсоток населення життєво 
важливі інтереси, яких 
задоволено (Ф жві, %). 
Ґрунтується на симбіозі закону 
гармонійного розвитку та 
правила Паретто (соціальна 
підсистема) 

 
20  – 38,2  

 
38,2 – 61,8  61,8  – 80  

Фактичний рівень витрат на 
НДДКР від ВВП (Ф нддкр, %). 
Ґрунтується на ЗУ «Про 
інноваційну діяльність», розра-
хунках ООН і фактичних даних 
країн-лідерів 
(економічна підсистема) 

0,5  – 1.7  1,7  – 2,4 2,4  – 4.4  

Фактичне значення  СО2 на 
душу населення (ФСО2,    т / чол.). 
Ґрунтується на тенденціях 
індикаторів країн лідерів,  що 
усвідомлюють проблему 
глобального потеплін-ня клімату, 
планують поступове зниження 
показника за умови зростання 
національного виробництва, 
введення альтернативних видів 
енергії, ресурсозберігаючих 
технологій (екологічна 
підсистема) 

0,4 – 1,6 1,6 – 6,2 6,2 – 10,9 

МІЛР –  відповідно до груп 
людського розвитку Доповіді 
ООН 2016 [256 , с.20]* 

0,550-0,699 
(середній) 

0,700-0,799 
(високий) 

від 0,800 і вище 
(дуже високий) 

* низький рівень МІЛР відповідає меншим за нижнє порогове значення показників середньої  

групи і типу інноваційної політики «політика виживання». 

Джерело: розроблено автором дисертації на підставі Доповіді ООН про людський розвиток 

2016 р. у частині опрацювання тенденцій вищезазначених показників у групах середнього, 

високого та дуже високого рівня людського розвитку країн та оприлюднено у його науковій  

праці [368]. 
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Враховуючи світові тенденції до скорочення використання атомної енергетики у 

перспективі, потреби у вугіллі упродовж наступних 20–30 рр. збільшаться. Так, 

споживання вугілля зростатиме середньорічними темпами 1,4–1,6%. З погляду на 

розвиток гірничодобувної промисловості, є сенс використати схему концепції її 

інноваційного розвитку в контексті розв’язання проблем енергетичної безпеки 

України: «1) мета – сталий інноваційний соціально орієнтований розвиток 

економіки України; 2) проблемна ситуація – енергетична проблема в країні; 

3) кризовий стан – невикористані можливості добувної промисловості; 

4) управлінське  рішення – інноваційний розвиток перспективних галузей 

гірничодобувної промисловості як драйверів національної економіки: а) розвиток 

нафтової промисловості; б) розвиток вугільної промисловості» (обґрунтовано у 

науковій праці дисертанта [241]). 

Використання власних родовищ вугілля та газу дозволить на зекономлені кошти 

впровадити енергозберігаючі й екотехнології, що сприятиме задоволенню ЖВІ 

людини, суспільства, держави. Певною мірою стратегічні цілі розвитку галузі в 

сучасний період визначено в Концепції реформування вугільної галузі України та 

Концепції інноваційного розвитку вугільної промисловості України. З науково-

практичної точки зору у разі вибору новітніх технологій пріоритети необхідно 

визначати обґрунтовано, тобто у взаємозв’язку з наявним потенціалом і 

стратегією соціально-економічного розвитку країни. 

Тому, говорячи про майбутнє України, доцільно базуватися, перш за все, на 

розвитку техніко-технологічних укладів, а також стартових аспектах країни – 

наявних, а не експортованих ресурсах. При цьому співвідношення сучасного та 

майбутнього в контексті вичерпних і відновлюваних (альтернативних) джерел 

енергії, згідно із законом «золотого перетину», має становити 1:3.  

З метою розвитку гірничодобувної промисловості доцільно активізувати зусилля 

із заміни російського природного газу власним вугіллям, що зумовлено зростанням 

цін на газ і підвищенням інтересу до вугілля на початку XXI ст.. Обраний урядом 

стратегічний курс на розвиток технологій із газифікації вугілля у водовугільне 
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паливо дозволить, зберігаючи співвідношення 1:3 у контексті вичерпних і 

відновлюваних (альтернативних) джерел енергії, заощадити кошти держави та 

поступово крокувати до повністю відновлюваних джерел. Це сприятиме із 2021 р. 

переходу на новий технологічний уклад, сформований на основі розробки 

нанотехнологій і біотехнологій, що й стане першою сходинкою у вирішенні 

питань екологічної безпеки України (авторська праця [241, c. 147]). 

Виокремлюється тенденція необхідності пошуку джерел фінансування 

стратегічних (проривних) нововведень як чинника конкурентоспроможності та 

основи побудови нової економіки країн, що розвиваються, і це дає підстави 

говорити про доцільність застосування стратегічних нововведень –  

нанотехнологій на підприємствах гірничої промисловості як основи підвищення 

енергоефективності та вирішення питань енергетичної безпеки.  

Доцільним є втілення нанотехнологій на гірничих підприємствах як інструменту 

оновлення та розвитку національної промисловості, а також формування заходів 

антикризового управління. 

Так, впровадження у гірничодобувній промисловості планетарних млинів (замість 

застосовуваних нині барабанних кульових) скоротить енергоспоживання процесів 

подрібнення руди удвічі, а вихід корисного компонента із збагачуваних руд, що 

зараз рідко перевищує 70%, може наблизиться до 100%. Слід вказати на 

ланцюговий ефект наданої пропозиції: може спровокувати революцію не лише в 

гірничорудній промисловості, а й хімічній і металургійній, а також у цементному, 

керамічному та лакофарбовому виробництві.  

Порід із цим одним із перспективних напрямів використання досягнень 

нанотехнологій у добувній промисловості може стати впровадження технічних 

засобів типу «Електронний ніс», призначених для виявлення та аналізу парів 

нафти та газу підчас пошуку і моніторингу родовищ, швидкої ідентифікації 

мінералів і т.п., що відповідає сучасним тенденціям у конструюванні SMART-

матеріалів, і в найближчі 3-10 рр. може стати ключовим напрямом розвитку 

індустрії безпеки. 
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Отже, використання запропонованих заходів сприятиме СІСОРЕ та задоволенню 

інтересів енергетичної, економічної, соціальної та частково воєнної безпеки 

України (обґрунтовано відповідно до нинішніх вимог  реалізації національної 

парадигми у наукових працях дисертанта [241, c. 150; 418-419]). 

Десятий етап процесу формування та реалізації стратегії СІСОРЕ України – 

розробка програм розвитку галузей національної промисловості (табл. 5.5). 

 

Таблиця 5.5 – Перелік державних програм і заходів розвитку промисловості 

……………….України відповідно до цілей сталого розвитку, що адаптовані 

………………..для України 2015-2030 рр. 

 

№ ЖВІ 

населення 

Шляхи задоволення ЖВІ 

населення 

Цілі сталого 

розвитку* 

Програми та заходи 

розвитку 

1 2 3 4 5 

1. Особиста безпека, свобода слова, друку, 

доступ до інформації 

Мир, справедли-

вість і сильні 

інститути (№16) 

Перегляд конституції, 

стратегії Національної 

безпеки країни 

2. Здоров'я 

(збереження, 

попередження 

захворювань, 

лікування) 

Виробництво ліків, 

медобладнання 

Міцне здоров’я та 

благополуччя (№3) 

Держпрограма 

«Здоров'я»: ноосферні 

інформаційні 

автоматизовані 

системи і технології 

здоров'я 

3. Житло Виробництво 

будівельних матеріалів, 

обладнання для  

зростання продуктив-

ності будівельних робіт, 

і т.п., нові технології 

будівництва 

Сталий розвиток 

міст і громад (№11) 

Держпрограма 

«Житло», 

Держпрограма 

«Ресурсозбереження» 

 

4. Харчування Виробництво продуктів 

харчування, виробниц-

тво сільгосппродукції на 

промисловій основі 

(АПК) 

Подолання голоду, 

розвиток сільського 

господарства (№2) 

Держпрограма 

«Продовольча 

безпека» 

 

5. Робота Створення нових 
робочих місць 

Гідна праця та 
економічне зроста-
ння (№8). 
Промисловість, 
інновації та 

Держпрограма 
«Загальна зайнятість» 
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Продовження табл.5.5 
1 2 3 4 5 
   інфраструктура 

(№9) 
 

6. Матеріальний 
добробут, 
включаючи 
фінанси (доходи, 
з/п) 

Зростання 
продуктивності праці, 
випереджальний 
розвиток виробництв 
предметів споживання 

Подолання бідності 
(№1) 
 
 
Скорочення 
нерівності (№10) 

Планування зростання 
з/п, випереджаюче 
виробництво 
предметів споживання 
в порівнянні з 
виробництвом засобів 
виробництва щороку. 

7. Екологія 
середовища 
проживання 

Зменшення ризиків 
захворювань, переробка  
відходів, використання 
місцевої сировини, 
організація 
безвідходного 
виробництва  і т.і н. 

Чиста вода та 
належні санітарні 
умови (№6). 
Доступна та чиста 
енергія (№7). 
Пом’якшення 
наслідків зміни  
клімату (№13). 
Збереження морсь-
ких ресурсів (№14). 
Захист і відновлен-
ня екосистем суші 
(№15). 
Відповідальне 
споживання та 
виробництво (№12) 

Держпрограма 
«Екологія»; 
проведення 
референдуму з питань 
використання 
сланцевого газу, 
розвитку  
гірничодобувної  
промисловості на 
основі нанотехнологій 
і таке інше 

8. Освіта, наука Відтворення кадрів-
професіоналів для 
освоєння високих 
технологій V і VI 
технологічних укладів 

Якісна освіта (№4) Держпрограма 
«Навчання протягом 
життя». 
Реформа з 
підвищенням частки 
держфінансування 
освіти і науки 

9. Умови роботи і 
відпочинку 
(дозвілля) 

Розбудова 
інфраструктури. Туризм 
і спорт 

- Держпрограма 
«Логістика», «Туризм і 
спорт» 

10. Успіх в житті 
(досягнення 
життєвих цілей), 
задоволення ЖВІ, 
включаючи 
духовні 

Формування суспільства 
морально, психічно та 
фізично здорових і 
патріотичних 
особистостей 

 Гендерна рівність 
(№5). 
Партнерство заради 
сталого розвитку 
(№17) 

Держпрограма 
«Сталий інноваційний 
соціально-
економічний розвиток 
України» 

* - цифра означає порядковий номер у переліку Цілей сталого розвитку, адаптованих для 

України (2015–2030 рр.), а також можливість застосування відповідної групи індикаторів 

Джерело: розроблено, обґрунтовано та систематизовано автором дисертації після виходу 

Національної доповіді «Цілі Сталого Розвитку: Україна» (липень 2017 р.) і оприлюднено у його 

наукових працях [23, 368]. 

 

На сучасному етапі вищим національним економічним інтересом соціально 

орієнтованої держави, що збігається з конституційно закріпленою вищою 

національною цінністю є забезпечення розвитку людини, стійкого зростання рівня 
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та якості її життя, добробуту на основі дотримання прав і свобод, забезпечення 

безпеки, стимулювання відповідальності. 

Це основа формування стратегічних завдань економічної політики країни, що за 

своїм змістом є квінтесенцією ЖВІ населення. 

Поряд із тим ієрархія національних економічних інтересів, їх часові, просторові 

параметри можуть змінюватися разом зі зміною внутрішніх і зовнішніх чинників. 

Однак із урахуванням реалій дня нинішнього доцільно запропонувати поряд із 

програми СІСОРЕ відповідні зовнішні і внутрішні критерії оцінювання 

(деталізовано у таблиці додатка Ф). 

Одинадцятий етап – розробка та реалізація проектів у контексті СІСОРЕ. 

Дванадцятий етап формування та реалізації стратегії СІСОРЕ України – оцінка 

та контроль за результатами (оприлюднено у науковій праці дисертанта [368]). 

Арсенал для управління ІФССОРЕ варто узгоджувати із рівнем людського 

розвитку (табл. 5.6 ). 

 

Таблиця 5.6 – Рекомендований арсенал для управління ІФССОРЕ у контексті 

………………..розробки та реалізації стратегії СІСОРЕ 

 

Арсенал  

для управління 

ІФССОРЕ 

Рівень людського розвитку** 

низький 

 

середній 

 

високий 

 

дуже  

високий  

1 2 3 4 5 

МІЛР * менше 

0,550 

0,550-0,699 0,700-0,799 від 0,800 і вище 

Етапи розвитку 

економіки, що 

характеризуються 

зміною ролі та 

функцій держави 

економіка 

неринко-

вого типу 

(1-й етап) 

економіка 

трансформа-

ційного 

періоду 

(2-й етап) 

СОРЕ 

(3-й етап) 

соціальна 

держава 

(4-й етап) 

 

Типи інноваційної 

політики 

політика 

виживання 

ринкової 

орієнтації 

 

структурних 

зрушень із 

соціальною 

орієнтацією 

технологічного 

поштовху із 

соціальною 

орієнтацією 
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Продовження табл. 5.6 

1 2 3 4 5 

Стратегія СІСОРЕ стратегія 

виживання 

стратегія 

«перенесення» 

без 

обов’язкового 

національного 

відтворення 

стратегія 

«запози-

чення» на 

основі 

національного 

виробництва 

стратегія 

«нарощування» 

національного 

виробництва 

 

Умовні позначення: 

* – МІЛР як головний управляємий параметр системи управління інноваційними факторами 

сталого соціально орієнтованого розвитку економіки. 

** –  визначено даними Доповіді ООН про людський розвиток 2016 [256 , с.20]. 

Джерело: узагальнено, побудовано у табличному вигляді автором дисертації. 

 

Далі є сенс висвітлити результати, які очікують від реалізації Стратегії СІСОРЕ у 

площині трьох часових етапів. 

1 етап: 2019-2020 рр. – актуалізація напрацювань науково-технологічної сфери з 

врахуванням цілей соціально-економічного розвитку, а також позицій країни у 

світовій системі розподілу та кооперації праці, а саме: 1) перехід до нових 

стандартів освіти; 2) формування держзамовлень по пріоритетним напрямам 

розвитку національного виробництва; 3) удосконалення нормативно-законодавчої 

бази в контексті гармонізації відносин у науковій, науково-технологічній та 

інноваційній діяльностях. 

2 етап: 2021-2025 рр. – створення умов для цифрової інтелектуальної модернізації 

традиційних галузей і вибір точок росту наукомісткої економіки України 

(створення платформи інтелектуальної економіки), зокрема: 1) усунення 

підтримки нерентабельних виробництв; 2) формування та розвиток 

високотехнологічних виробництв і персоналу відповідної кваліфікації; 

3) налагодження співпраці малого бізнесу та держави в контексті  активізації 

інноваційності; 4) переважання виробництв 5 та 6 технологічних укладів; 

4) розвиток ключових компетенцій, інвестування у науку, освіту, медицину, а 

також високотехнологічні виробництва. 

3 етап: 2026-2030 рр. – нарощування компетенцій у цільових сегментах нової 

економіки і вихід по ним на передові світові позиції, що передбачає: 1) розвиток 
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економіки на основі 5 та 6 технологічних укладів; 2) вихід на лідерські позиції по 

окремим науково-технічним напрямам; 3) завоювання передових позицій 

відповідно до ІЛР. 

Головним результатом реалізації Стратегії СІСОРЕ України має бути 

формування СОРЕ на основі сталого інноваційного розвитку національного 

господарства за рахунок створення потужного виробництва, здатного забезпечити 

високий рівень задоволення ЖВІ більшості населення країни.  

Критерії, що визначають досягнення цілей Стратегії СІСОРЕ: рівень 

завершеності формування нової економіки у форматі застосування «науково-

технологічного портфеля» (біо-, нано-, ІТ технології, роботизація та ін.); 

всеохоплююче втілення інформаційно-комунікаційних технологій у форматі 

цифрових; виявлення основних точок росту в економіці на основі проривних 

інновацій (стратегічних і реактивних); інноваційний розвиток експортно-

орієнтованих галузей економіки; розвинуті інноваційні форми організацій 

бізнесу; наявність системи соціально-культурних, нормативно-правових, 

фінансово-економічних умов для розвитку нової економіки на засадах знань. 

Очікувані результати від реалізації Стратегії СІСОРЕ до 2030 року: 

наукомісткість ВВП – 3%; частка високотехнологічних секторів у структурі 

економіки – 20%; частка інноваційних підприємств у загальній їх кількості – не 

менше 25% (як для європейських країн); частка інноваційної продукції в 

загальному обсязі промислової – 32,8%; частка проривних (стратегічних і 

реактивних) нововведень у загальному обсязі – не менше 32,8%; збільшення (в 2 

рази) частки високотехнологічної продукції в обсязі експорту товарів і послуг до 

рівня 14,6%; рівень задоволення ЖВІ населення країни – 61,8%.  

Отже, розроблено процес формування та реалізації стратегії СІСОРЕ України, а 

також рекомендації щодо застосування нанотехнологій (для розвитку галузі 

гірничодобування) як основного драйверу національної промисловості, що 

сприятиме реформуванню економіки, переходу до нового технологічного укладу, 

задоволенню ЖВІ більшості населення, соціальній стабільності, розв’язанню 
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проблем одночасно декількох видів безпеки України. В площині втілення етапів 

стратегії СІСОРЕ запропоновано склад підсистем і показників, що 

характеризують тип інноваційної політики; перелік пріоритетів, які визначають 

систему цілей СІСОРЕ; перелік програм СІСОРЕ та показників їх оцінки 

відповідно до класифікації ЖВІ за пріоритетами, що дозволить обґрунтовано 

зважено розподіляти інвестиції за цільовим призначенням і контролювати їх 

адресне використання. Викладені пропозиції відповідають основним світовим 

трендам економічного розвитку та враховують реальні можливості виправлення 

стану національної економіки через корекцію її структури. 

 

5.3. Напрями підвищення ефективності управління інноваційними 

факторами в контексті сталого соціально орієнтованого розвитку економіки 

України 

 

Результатом функціонування системи управління ІФССОРЕ України є стійке 

економічне зростання, котре забезпечує високий рівень задоволення ЖВІ населення 

країни, що потребує своєчасного та об’єктивного виявлення основних напрямів 

підвищення її ефективності. Декілька аргументів на користь цього. 

По перше, ефективність будучи складною, багатогранною категорією, яка 

формується під впливом сукупності зовнішніх і внутрішніх чинників, передбачає 

рівень досягнення стратегічних цілей, зростання ринкової вартості суб’єктів 

господарювання, ступінь задоволення зацікавлених осіб (власників, топ-

менеджменту, акціонерів, інвесторів, партнерів, кредиторів тощо) на мікрорівні, а 

також рівень задоволення ЖВІ населення та держави в цілому на макро- рівні. 

По-друге, ґрунтуючись на тому, що «криза, перед якою нині опинилися окремі 

держави, – це криза не економіки і бізнесу, а управління, наслідок неефективної 

діяльності керівників і його структур»,  маємо всі підстави говорити про 

доцільність оцінки ефективності управління інноваційними факторами в 

контексті ССОРЕ на основі корпоративного підходу, який враховує інтереси всіх 
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стейкхолдерів: людини, суспільства, держави, а узагальненим критерієм 

ефективності управління є досягнення запланованого рівня МІЛР, що тісно 

корелюється з успішністю реалізації Всесвітньої стратегії збалансованого 

еколого-соціо-економічного розвитку (обґрунтовано у працях автора дисертації 

[181, 373, 420]). 

По-третє, з метою виокремлення основних резервів підвищення ефективності 

управління інноваційними факторами в контексті ССОРЕ України є сенс 

оцінювати її як результат функціонування динамічної системи, результативність 

роботи якої зводиться до досягнення балансу інтересів усіх суб’єктів процесу, що 

пов’язано з рівнем інноваційної активності економіки, станом довкілля, рівнем і 

якістю життя населення країни, та передбачає задоволення ЖВІ кожного з його 

учасників. 

Виходячи з цього, доцільно виокремити заходи, резерви та напрями підвищення 

ефективності управління інноваційними факторами в контексті ССОРЕ України з 

позиції економічних, соціальних і екологічних аспектів (рис. 5.11). 

Рекомендації щодо економічних аспектів підвищення ефективності управління 

інноваційними факторами в контексті ССОРЕ України знайшли відображення в: 

1) удосконаленні організаційно-методичних положень забезпечення умов 

реалізації СІСОРЕ, що полягають у розробці антикризових заходів, які являють 

собою впроваджені відповідно часу і простору стратегічні та реактивні 

нововведення, і на відміну від інших, обумовлюються областю їх застосування, 

етапом і рівнем розгортання кризи, ґрунтуються на принципах упередження та 

цілях сталого соціально орієнтованого розвитку, є інструментом системи 

антикризового управління промисловості як основи розвитку національного 

господарства, що дозволяє підтримувати її конкурентоспроможність у нині та у 

довгостроковій перспективі за рахунок попередження можливих кризових 

ситуацій (візуалізовано у додатку Х, рис. Х.1-Х.2, і працях дисертанта [68, 421]). 

Зауважимо, що вчасне застосування реактивних інновацій дозволить 

підтримувати на необхідному рівні один із базових параметрів управління 
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динамічними економічними системами – швидкість реагування на зміни 

(висвітлено у науковій праці автора дисертації [109, с. 78–82]). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок. 5.11 – Запропоновані напрями, заходи та резерви підвищення 

……………………ефективності управління інноваційними факторами в 

……………………контексті сталого соціально.орієнтованого розвитку економіки 

……………………України 

Джерело:  побудовано автором дисертації й оприлюднено у його науковій праці [181]. 
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2) у подальшому розвитку організаційно-методичних положень щодо розробки 

комплексного оцінювання процесів модернізації промисловості в контексті 

СІСОРЕ, який полягає у синхронній оцінці кількості нанотехнологій у її 

портфелі новизни, а також структури стратифікації населення на підґрунті 

оптимальних порогових значень,  закону «золотого перетину», правила 

«оптимальності Паретто», методах системного аналізу та міждисциплінарному 

підході, що дозволяє прийняти результативні управлінські рішення щодо 

доцільності здійснення процесів реструктуризації промисловості в контексті 

гармонізації відносин власності між великим, середнім і малим бізнесом 

(візуалізовано у додатку Х, рис. Х.3-Х.4 та науковій праці дисертанта [308]); 

3) у подальшому розвитку організаційно-методичних положень щодо розробки 

оптимальної структури форм власності в контексті СІСОРЕ України, яка 

представлена великим бізнесом, забезпеченим наукоємними технологіями 

(нанотехнологіями), що належать державній (й іншим формам власності, крім 

приватної 38,2%), малим і середнім бізнесом (інноваційним підприємництвом) – 

приватній власності (61,8%); ґрунтується на критерії динамічної стійкості, 

законі золотого перетину, методі системного аналізу, що сприяє гармонізації 

відносин між великим, середнім і малим бізнесом як основи СІСОРЕ та соціальної 

стабільності (візуалізовано у додатку Х, рис. Х.5 і й обґрунтовано у праці автора 

дисертації [333, 334]); 

4) у подальшому розвитку організаційно-методичних положень щодо розробки 

антикризового механізму державного регулювання економіки України на 

інноваційних і соціально орієнтованих засадах, який представлений видами 

державного регулювання кризових ситуацій (законодавча та нормативно-правова 

діяльність, перерозподіл доходу, управління виробничою системою, фінансове 

регулювання), і, на відміну від попередніх, має функціонувати на  основі 

морально-етичних і духовних цінностей, інноваційної культури, випереджаючого 

управління, ноосферного підходу, принципах реформування та відродження 

економіки А. К. Шторха, О. О. Богданова, С. Ю. Вітте, що дозволить вчасно 
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попереджувати та усувати кризові ситуації в економіці, модернізувати 

національну промисловість у напрямі СІСОР, досягти гідного рівня задоволення 

ЖВІ населення  (деталізовано у п. 3.3.3, додатку Х, рис. Х.6 і працях дисертанта 

[422, 167, 179, 203]); 

5) у подальшому розвитку фінансового забезпечення СІСОРЕ в контексті: 

а) розробки механізму акумуляції та виділення коштів на дослідження і 

технологічний розвиток, який являє собою сукупність заходів оцінки й 

оптимального узгодження всіх трьох рівнів: стратегічних (самооцінка державою 

свого потенціалу та пошук нових напрямів розвитку), управлінських (кількість 

створених робочих місць, обсяги бюджетних надходжень і витрат, рівень 

заробітної плати та інші), оперативних цілей (ринок, ціна, товар) економічної 

системи  у напрямі задоволення ЖВІ населення, постійної їх корекції на основі 

моніторингу реальних параметрів і показників інноваційної діяльності, що на 

підставах комплексного підходу, принципів сталого розвитку, методу 

економічного планування дозволить створювати джерела фінансування 

досліджень і технологічний розвитку економіки, а також сформувати підґрунтя 

для розробки та реалізації стратегій, програм, планів соціалізації розвитку 

національної промисловості. Блок-схему оцінки й узгодження стратегічних, 

управлінських і оперативних цілей економічної системи в контексті задоволення 

ЖВІ населення як механізму акумуляції та виділення коштів на дослідження і 

технологічний розвиток побудовано у додатку Х, рис. Х.7 (праця автора 

дисертації [174]). При цьому у пріоритеті має стати гідна зарплата науковцям, 

винахідникам, освітянам відповідаюча рівню країн ЄС; 

б) розробки системи управління комерціалізацією об’єктів інтелектуальної 

власності, яка є співпрацею держави та потенційних суб’єктів ринку ОІВ, де 

«кванти знань» перетворюються у «кванти економічного зростання», обсяг 

державного фінансування науково-технічних програм та інноваційних проектів 

напряму залежить від рівня патентно-ліцензійної діяльності, а основним 

інструментом стимулювання зростання знань є законодавчі акти щодо 



 374 

 

розширення прав авторів ОІВ;  базується на комплексному підході та принципі 

гідної заробітної плати творців нових знань, що дозволить системно здійснювати 

цей процес, формувати ринок ОІВ, задовольняти ЖВІ всіх учасників процесу, 

активізувати процеси інноваційної діяльності на етапі комерціалізації, підвищити 

конкурентоспроможність економіки загалом (візуалізовано у додатку Х, рис. Х.8 і 

працях дисертанта [348, 423]); 

7) формування системи антикризового управління національною промисловістю, 

яка являє собою сукупність суб’єктів управління впливаючих на об’єкти 

(макрорівня {конфлікт, кризове явище, кризовий стан, революційна ситуація} та 

мікрорівня {криза стилю управління, криза системи контролю, криза системи 

координації, криза системи управління; криза ефективності, криза 

платоспроможності, криза розрахунків по боргам,  банкрутство та ліквідація чи 

санація}) через інноваційну діяльність промисловості як інструмент оновлення та 

розвитку національної економіки, що ґрунтується на комплексному підході, 

системному аналізі та принципах сталого розвитку й застосуванні досвіду 

реформаторів минулого О. О Богданова, А. К. Шторха, С. Ю. Віттє, що сприяє 

переходу до нового технологічного укладу та підвищенню рівня ЖВІ більшості 

населення (обґрунтовано у п. 3.3.3 і оприлюднено у наукових працях автора 

дисертації [69, 167]). 

Прагнення до підвищення рівня задоволення ЖВІ більшості населення країни, а 

також виконання завдання щодо реформування національної економіки в 

контексті інноваційно-технологічного шляху розвитку зумовлюють необхідності 

переходу до більш прогресивних методів контролю за ефективністю розробки та 

впровадження інвестиційних проектів і програм, спрямованих на становлення 

нової економіки – економіки для людей. Зокрема максимальна результативність 

управління інноваційними факторами в контексті ССОРЕ досягається шляхом 

переходу до нових методів макроекономічного управління, що ґрунтуються на 

системі оцінки і обліку загальної ефективності інвестицій. Для цього необхідна 

нова інвестиційна політика, яка характеризується новою якістю, і є реальною за 
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умови застосування реінжинірингу оцінки ефективності інвестицій, які 

створюють матеріальне підґрунтя нової економіки. Інвестиції – це основа не лише 

суспільного розвитку, а й передумова СІСОРЕ. 

Отже, відсутність справедливого обліку заробітної плати в параметрах 

ефективності інвестицій веде до негативних наслідків, що не можна допустити, 

знаючи, що знання коштують дорожче порівняно з результатами фізичної праці, а 

також попередити завдяки нарахуванню її (заробітної плати) не по остаточному 

принципу, а першочерговому. Тобто, заробітна плата має включатися не в 

витрати, а у додану вартість, а темпи її росту не повинні випереджати темпи 

росту продуктивності праці. При цьому її нарахування повинно відбуватися від 

обсягу реалізації, а не від обсягу виробництва продукції (висвітлено 

фрагментарно дисертантом у його праці [181]). Це не боротьба з бідністю, а шлях 

до підвищення ефективності виробництва: збільшення заробітної плати в рік на 

10-12% забезпечує зростання продуктивності праці на 7-9%, що підтверджено 

світовим досвідом цивілізовано розвинутих країн. 

8) гармонізація національних і міжнародних стандартів управління якістю ISO 

9000:2015 та  ISO 9001:2015 (розкрито у праці автора дисертації [424]).  

Підвищення ефективності соціальних аспектів управління інноваційними 

факторами в контексті ССОРЕ України знайшли відображення у подальшому 

розвитку організаційно-методичних положень під час розробки  механізму 

формування середнього класу виходячи з виконуваних ним завдань (економічних, 

соціальних, політичних) і його ЖВІ, якій є сукупністю інструментів (гідна 

заробітна плата, володіння засобами виробництва та землею, підвищення 

престижу професій, освіти, науки) і методів (економічних, організаційно-

розпорядчих, соціально-психологічних), спрямованих на задоволення його ЖВІ, 

виходячи із виконуваних завдань; із врахуванням оптимальної структури 

соціальної стратифікації населення, котра ґрунтується на критеріях його 

принципового визначення: якісних (принцип володіння майном) і кількісних 

(динамічної стійкості соціально-економічного розвитку – 61,8% населення, ЖВІ 
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яких задоволено) і поряд із традиційними прошарками населення виокремлює 

владну еліту, до складу якої мають входити видатні новатори та кращі 

представники всіх страт, що сприяє сталому інноваційно-інвестиційному 

розвитку економіки країни створює відповідні умови для розвитку СОРЕ та 

дозволяє оцінити ефективність її реформування (обґрунтовано, візуалізовано у 

додатку Х, рис. Х.9-Х.10 й оприлюднено у працях автора дисертації [125, 126]). 

В умовах зростаючої кількості внутрішніх і зовнішніх загроз застосування 

концепції Корпоративної соціальної відповідальності (КСВ) бізнесу стає 

очевидним суттєвим напрямом підвищення ефективності управління 

інноваційними факторами в контексті ССОРЕ України та інтеграційним 

інструментом здатним об’єднати всі щаблі та галузі національного господарства. 

Прагнення до максимізації прибутку будь-якою ціною, орієнтація на 

індивідуальний і груповий егоїзм, домінування інноваційних технологій і 

впровадження суспільно-функціональних нововведень без урахування їх 

соціальних і екологічних наслідків провокують соціально-економічну кризу, в 

наслідок чого підвищується напруга в країні, а задоволення ЖВІ переважної 

більшості населення стає неможливим. Втрачається довіра до держави, правлячої 

еліти, місцевих органів влади, а в суспільстві накопичується масове психічне 

збудження, що конкретно виявляється в політичних мітингах, страйках, 

демонстраціях, і назріває революційна ситуація, котра вимагає переосмислення 

цілей, системи цінностей,  ролі та значення в економіці етики та моралі, 

взаємозв’язку соціальної відповідальності із НТП.  

Для уряду України нині стоїть завдання правильно формувати та задовольняти 

ЖВІ більшості населення шляхом реалізації стратегії СІСОРЕ, орієнтуючись при 

цьому на соціальний та екологічні імперативи внутрішньої політики, опанування 

нової парадигми розвитку країни, спрямовані на упередження планетарних 

економічних, політичних, екологічних, фінансових й інших кризових явищ. При 

цьому просто декларувати необхідність підвищення витрат на науку та освіту є 

соціально безвідповідальним. Необхідно втілювати такі фінансові механізми 
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управління (наприклад, механізм акумулювання коштів на технологічний 

розвиток за рахунок узгодження стратегічних і тактичних цілей розвитку) та 

антикризові форми взаємодії уряду з громадськістю (економічні кластери, нові 

організаційні форми організації бізнесу), які б за рахунок успішного втілення 

концепції КСВ створювали умови для розвитку національного господарства на 

засадах розвитку вищезгаданих сфер. 

Таким чином, реалізація ноосферної та парадигми сталого розвитку України 

створює платформу для розвитку людського капіталу, а також докорінно змінює 

роль корпорацій в економіці, яка у майбутньому сама перетвориться у корпорацію 

глобального масштабу, де бізнес стане інститутом, який бере активну участь у 

підтримці соціальної стабільності в суспільстві, а не лише виступає як провідний 

прискорювач економічного прогресу. Саме тому одним із напрямів підвищення 

ефективності управління інноваційними факторами в контексті ССОРЕ України 

має бути соціальна відповідальність (СВ) – етичний, моральний, ціннісний аспект 

поведінки суб’єктів господарювання, що створює умови для СІСОР економічної 

системи та позначається на рівні задоволення ЖВІ переважної більшості 

населення (досліджено в таблиці Х.1, додатка Х,  і висвітлено у працях дисертанта 

[18, 181]). 

Коли мова йде про корпоративну соціальну відповідальність (КСВ) варто 

розуміти відповідальність підприємства, товариства, корпорації, фірми, компанії, 

національної економіки загалом за вплив її результатів і конкретних дій на 

суспільство та  навколишнє середовище шляхом прозорої та етичної поведінки, 

яка сприяє СІСОРЕ, добробуту суспільства; відповідає чинному законодавству 

країни, міжнародним нормам поведінки, а також передбачає досягнення балансу 

інтересів зацікавлених сторін. Тобто, КСВ вмістила в собі очікування суспільства 

щодо менеджменту, власників, виробничих структур бізнесу та згоду 

представників підприємницьких кіл визнати справедливість цих очікувань і 

відповідати їм своїми діями: підприємці повинні не лише дбати про прибуток, але 
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й розділити із суспільством і державою відповідальність за існуючі соціально-

економічні та екологічні проблеми. 

Використання понять «соціальна відповідальність» і «КСВ» пов’язано з 

моделями, які сформувалися у світовій практиці господарювання, а їх поширення 

із певними причинами: зростанням ролі нематеріальних активів, зокрема репутації 

та брендів; посиленням конкуренції на внутрішніх і міжнародних ринках; 

загрозою екологічної катастрофи; концентрацією та централізацією капіталу; 

поширенням тенденції до соціалізації економіки; підвищенням ролі корпорацій в 

економіці та політиці, насамперед, транснаціональних;   підвищенням ролі 

людського та соціального капіталу;  загостренням проблеми соціального 

паразитизму;  зростання соціальної напруги внаслідок зростання диференціації 

доходів населення; необхідністю забезпечення якісного відтворення 

біосоціального продукту – основної діючої сили нової економіки. 

Довгостроковий успіх корпорацій згідно «залізного закону відповідальності», 

зумовлений саме ступенем використання соціальної відповідальності: хто не 

використовує  наявну владу в такому напрямі, що визначається суспільством, 

ризикує втратити цю владу. Результати оцінки спеціалістів Бостонської 

дослідницької групи підтвердили, що «в компаніях, де впроваджують КСВ, 

дохідність продажів зростає на 3%, активів – на 4%, капіталу та акцій – більш ніж 

на 10%», а темпи зростання вищі у 2-4 раза порівняно із тими, хто окреслювали 

свої цілі вилученням прибутку (оприлюднено у праці дисертанта [18]). Таким 

чином, нинішні реалії, які характеризує фінансово-економічна, управлінська та 

політична кризи, що охопили Україну підтверджують доцільність імплементації 

концепції КСВ у практику національних суб’єктів господарювання.  

Разом із тим особливої актуальності набувають питання розпізнання соціального 

паразитизму як основної перешкоди СІСОРЕ України та його профілактика. В 

загальному контексті розвитку соціально-економічних систем термін «соціальний 

паразитизм» означає здатність існувати за рахунок інших, намагання ствердитися 

за рахунок інших, жити за рахунок інших, користуватися благами віднімаючи 
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добуте іншими. Це спосіб існування соціального суб’єкта (фізичної або 

юридичної особи, групи осіб, організації, держави і т. п.), ураженого ідеологією 

особистої наживи будь-якою ціною, яка є наслідком культу «золотого тільця», 

користолюбства і подвійних моральних стандартів. До складових соціального 

паразитизму та його похідних входять: корупція, бюрократизм, рейдерство (біле, 

чорне, сіре), антиcоціальні суб’єкти, антиcоціальні дії і т.п. При цьому доцільно 

виокремити найактуальніші складові антисоціальних дій у національній економіці 

в нинішній період: 1) інтелектуальне рейдерство (в т.ч. плагіат), 2) гіпертрофована 

подача інформації, 3) шахрайство, 4) маніпулювання на ЖВІ людини, 

5) інформаційний вакуум, 6) «фінансова наркоманія», 7) нехтування принципом 

соціальної справедливості. Ґрунтуючись на законі аналогій очевидно, що еволюції 

соціальних і економічних систем повторює генезис біологічних, де розвиток 

одних структур за рахунок інших неминуче призводить до виродження, а виникла 

ракова пухлина губить окремі клітини, а з часом і весь організм. Точно так 

відбувається в економіці та суспільстві, де ліберальний принцип індивідуальної 

вседозволеності стає визначальним, і такий колектив, суспільство, господарство 

приречені на руйнування (обґрунтовано у науковій праці автора дисертації [358]). 

Отже, на сучасному етапі розвитку економічних відносин профілактика 

соціального паразитизму з метою мінімізації його впливу на господарську 

діяльність має стати однією з першочергових завдань управління національною 

економікою на шляху до СІСОР, а застосування такого механізму корпоративного 

управління як вороже поглинання сприятиме антикорупційній діяльності 

суб’єктів господарювання. При цьому очевидним стає доцільність формування 

морально-етичної національної еліти (ефективного істеблішменту) із числа 

новаторів і винахідників, а освіта впродовж життя виступає як напрям державної 

політики в контексті реалізації цілей сталого розвитку та підвищення 

ефективності управління інноваційними факторами в контексті ССОРЕ України 

(обґрунтовано у наукових працях автора дисертації [23, 358, 347]). 
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Поряд із цим в умовах геополітичних конфліктів, євроінтеграції, а також 

посилення загроз світової фінансової кризи суттєвим резервом і напрямом 

підвищення ефективності управління інноваційними факторами в контексті 

ССОРЕ України стає ресурсозбереження –  основа ефективної реалізації моделі 

економічного розвитку та національної безпеки України. Суть ресурсозбереження 

доцільно висвітлювати на мікро-, мезо- та макрорівнях, відстежуючи його роль і 

значення залежно від рівня реалізації. Так, на макрорівні ресурсозбереження – це 

пріоритет державної політики, основна рушійна сила соціально-економічного 

розвитку країни на інноваційних засадах, що органічно вписується в стратегію 

СІСОРЕ країни. На мезорівні ресурсозбереження – це організаційно-економічний 

механізм управління ресурсозбереженням регіону, який враховує особливості 

споживання ресурсів на рівні регіональних суб’єктів і створює передумови 

переходу економіки держави на інноваційний ресурсозберігаючий тип соціально-

економічного розвитку. На мікрорівні ресурсозбереження – система управління 

підприємством, орієнтованого на використання нових ресурсозберігаючих 

технологій, що окреслюється форматом «інноваційний менеджмент 

ресурсозбереження». В контексті розвитку національної економіки 

ресурсозбереження можна представити як магістральний напрям державної 

економічної політики (оприлюднено у науковій праці дисертанта [233]).  

Тобто СІСОРЕ, будучи об’єктивною умовою забезпечення соціальної 

стабільності, реалізується через ресурсозбереження як організаційно-економічний 

механізм управління, де головним ресурсом сталого розвитку країни є людина з її 

ЖВІ, в першу чергу, правом на життя. Далі по Емманюелю Тодду [425] слідують 

«демографічна ситуація, зростання (падіння) населення і тривалості життя». Всі ці 

показники на Україні успадковують негативну тенденцію: країна згідно критерію 

стійкості соціальних і економічних систем наближається, якщо вже не 

переступила критичну межу. Тому до реальних ресурсозберігаючих заходів, 

спрямованих на підвищення ефективності управління інноваційними факторами в 

контексті ССОРЕ країни слід віднести: 1) припинення озброєного конфлікту; 

2) розробку та впровадження заходів по демографічній стабілізації, росту 
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населення і збільшення тривалості життя; 3) реінжиніринг розвитку нафтової та 

вугільної національної промисловості на основі інноваційних технологій; 

4) впровадження ресурсозберігаючих нанотехнологій типу «планетарних млинів», 

що дозволить удвічі скоротити енергоспоживання в процесі дроблення руди 

(рекомендовано у праці автора дисертації [241, c. 150]); 5) використання в 

промисловості та ЖКГ енергоефективного обладнання; 6) впровадження культури 

ресурсозбереження в економіці та суспільстві. 

В такий спосіб ресурсозбереження – це не нова модна тенденція розвитку 

економіки, а виправдана необхідність, яка допомагає зменшити енергомісткість 

продукції, раціоналізувати використання наявних благ і цінностей, а також 

підвищити їх конкурентні переваги на ринку, що обумовлює зростання показників 

рентабельності підприємств, добробут регіонів і забезпечує стійкість держави в 

цілому. Ресурсозбереження – це одночасно метод, механізм, система і спосіб 

раціонального господарювання, покликані стати основою СІСОРЕ України 

(оприлюднено у праці автора дисертації [181]).  

Поряд із ресурсозбереженням варто застосовувати такі напрями підвищення 

ефективності управління інноваційними факторами в контексті ССОРЕ як 

ресурсозаощадження та ресурсомодернізація (енерго- та інші), що має знайти 

реалізацію у «розумних будинках» і програмі соціалізації розвитку промисловості 

«Житло» (обґрунтовано у працях дисертанта [426, 427]). 

Оцінку ефективності управління інноваційними факторами в контексті ССОРЕ 

України запропоновано проводити на основі корпоративного підходу, 

орієнтованого на задоволення ЖВІ усіх учасників процесу, де узагальненим 

критерієм ефективності управління є досягнення заданого рівня МІЛР. При цьому 

рекомендовано вагомими резервами, заходами та напрямами підвищення 

ефективності управління інноваційними факторами в контексті ССОРЕ України, в 

умовах зростаючої кількості внутрішніх і зовнішніх загроз,  вважати: I) економічний 

аспект: впровадження стратегічних і реактивних інновацій як антикризовий захід, 

використання науково-методичного підходу до оцінювання процесів модернізації 
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промисловості,  оптимізацію структури форм власності в контексті СІСОРЕ, 

розробку антикризового механізму державного регулювання економіки, 

механізму акумулювання та виділення коштів на дослідження та технологічний 

розвиток, систему управління комерціалізацією ОІВ,  розробку системи 

антикризового управління національною промисловістю; реінжиніринг оцінки 

ефективності інвестицій, гармонізацію національних і міжнародних стандартів 

якості; II) соціальний аспект: впровадження механізму формування середнього 

класу, соціальної відповідальності бізнесу, профілактику соціального 

паразитизму, реалізацію навчання впродовж життя; формування морально-

етичної національної еліти (ефективного істеблішменту) із числа новаторів і 

винахідників; III) екологічний аспект: втілення заходів ресурсо- збереження, 

заощадження, модернізації (енерго- й інші). 

Розроблені заходи, напрями та резерви підвищення ефективності управління 

інноваційними факторами в контексті ССОРЕ України сформують надійну 

платформу для забезпечення соціальної стабільності на підставі підвищення рівня 

задоволення ЖВІ більшості населення країни (таблиця Х.2, додаток Х). 

 

5.4 Висновки до розділу 5 

 

1 На основі програмного пакету VisSim візуалізовано адаптивну динамічну 

модель системи управління ІФССОРЕ України, яка основним регульованим 

параметром задає МІЛР (Y(t)) і дозволяє визначити необхідний обсяг інвестицій 

для реалізації базових програм СІСОРЕ, спрямованих на задоволення ЖВІ 

переважної більшості населення: оптимістичний, реалістичний, песимістичний 

сценарії. Темпи зростання МІЛР у 2030 р. порівняно із 2016 р. складуть у 

оптимістичному, середньому (реалістичному), песимістичному сценаріях  31,6%, 

24,7%, 8,2%  відповідно. Достовірність результатів підтверджується з похибками 

2,03%, 0,75%, 6,18% у отриманих сценаріях 1, 2, 3 відповідно, що доводить 

доцільність використання запропонованої автором адаптивної динамічної моделі 
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системи управління ІФССОРЕ України. При чому умовою реалізації 

оптимістичного сценарію розвитку є загальний підйом економіки України, 

розбудова національного виробництва, відмова від великих зовнішніх кредитів, 

раціональний розподіл наявних активів із врахуванням ЖВІ більшості населення 

шляхом ініціації відповідних державних програм. 

Динамічна модель системи управління ІФССОРЕ України із прогнозом до 

2030 року дозволяє обґрунтувати найбільш ефективний сценарій розвитку в 

процесі виконання завдання МІЛР у часі з визначенням необхідних відносних 

інвестицій і врахуванням наслідків дії можливих викликів і загроз, зокрема 

найбільше відхилення викликає зовнішня загроза, пов’язана із наслідками 

реалізації Північного потоку 2, та внутрішня – зниження рівня задоволення ЖВІ 

населення. З метою попередження зовнішніх і внутрішніх загроз рекомендовано 

суб’єкту управління приймати рішення на основі врахування відхилення 

фактичного значення від заданого (помилка регулювання), інтенсивності 

вкладення інвестицій (швидкість) і доцільних каталізаторів розвитку економіки 

(прискорення).  

2 На основі інтеграції принципів і методів стратегічного управління, 

прогнозування й індикативного планування розроблено науково-методичний 

підхід до формування та реалізації стратегії СІСОРЕ України, яка являє собою 

сукупність узгоджених етапів, поступове здійснення яких у контексті дотримання 

вимог простору, часу, швидкості сприятиме прискореному реформуванню 

економіки, переходу до нового технологічного укладу, задоволенню ЖВІ 

більшості населення, соціальній стабільності. При цьому основним цільовим 

управляємим параметром є МІЛР, базові складові архітектоніки якого органічно 

пов’язані із вибором типу державної інноваційної політики. Перелік державних 

програм і заходів розвитку промисловості України узгоджено із цілями сталого 

розвитку, що адаптовані для України 2015-2030 рр. («Здоров’я», «Житло», 

«Ресурсозбереження», «Продовольча безпека», «Загальна зайнятість», «Екологія», 

«Навчання протягом життя», «Логістика», «Туризм і спорт», «Сталий 
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інноваційний соціально-економічний розвиток України»). Рекомендовано 

використання нанотехнологій («Електронний ніс» і «Планетарні млини» у 

гірничодобувної промисловості) як драйверів СІСОРЕ, які дозволять розв’язати 

проблему енергетичної безпеки України. 

Головним результатом реалізації стратегії СІСОРЕ України має бути формування 

СОРЕ на основі сталого інноваційного розвитку національного господарства, що 

передбачає створення потужного виробництва, здатного забезпечити гідний 

рівень задоволення ЖВІ більшості населення країни.  

3 Запропоновано основні положення щодо реалізації основних резервів, заходів, 

напрямів і механізмів підвищення ефективності управління інноваційними 

факторами в контексті управління інноваційними факторами в контексті ССОРЕ 

України економічної, соціальної та екологічної підсистем. 

Комплексна реалізація розроблених пропозицій сприятиме достатньому рівню 

задоволення ЖВІ більшості населення, соціальній стабільності, а також створить 

підґрунтя для геополітичної незалежності України. 

 



 385 

 

ВИСНОВКИ 

 

1 У результаті узагальнення теоретичних здобутків вітчизняних і зарубіжних  

учених виконано аналіз понятійно-категоріального апарату теорії економічної 

трансформації, а саме таких категорій, як життєво важливі інтереси, інновація, 

соціально орієнтована ринкова економіка, що стало підставою для формування 

поняття «інноваційні фактори сталого соціально орієнтованого розвитку 

економіки» як рушійних сил, задіяних у формуванні та розвитку соціально 

орієнтованої ринкової економіки, результатом чого має стати стійке підвищення 

ступеня задоволення життєво важливих інтересів більшості населення країни без 

шкоди для майбутніх поколінь, що, на відміну від інших, уможливлює системне 

дослідження специфіки становлення такої економіки, яка забезпечує сталий 

соціально орієнтований розвиток суспільства на довгострокову перспективу. 

2 На основі аналізу та синтезу концепцій наукових теорій, спрямованих на 

забезпечення сталого інноваційного соціально орієнтованого розвитку економіки 

(інноваційного розвитку, соціальної стратифікації, оптимального управління та 

автоматичного регулювання економіки), досліджено та розвинуто методологічні 

засади імплементації їх концептуальних положень у процесі формування 

сприйнятливої до інновацій соціально орієнтованої економіки  шляхом інтеграції 

цих положень задля розв’язання економічних проблем подолання низького рівня 

задоволеності життєво важливих інтересів населення та посилення економічної 

нерівності. Імплементація цих положень базується на імперативі того, що людина 

з її інтересами є ключовим фактором  трансформації економіки на інноваційних 

засадах і головним дієвим суб’єктом управління, інноваційний розвиток – 

фактором задоволення життєво важливих інтересів населення, а якісний склад 

національного істеблішменту – рушійною силою в частині прийняття 

результативних управлінських рішень, що сприятиме сталому розвитку 

національного господарства в умовах зростаючого динамізму викликів і загроз. 
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3 Розроблено комплексний підхід до сталого розвитку економіки України на 

інноваційних і соціально орієнтованих засадах і сформульовано методологічні 

положення управління інноваційними факторами сталого соціально орієнтованого 

розвитку економіки, які базуються на авторській концепції підтримки та розвитку 

інноваційної діяльності національної економіки в контексті стійкого задоволення 

життєво важливих інтересів більшості населення, що являє собою 

модернізаційний проєкт виведення економіки на новий етап розвитку – 

«економіки для людини», в рамках якої інтереси населення задовольняються 

згідно з принципами сталого розвитку і шляхом досягнення високої конкурен-

тоспроможності національного виробництва, що сприяє підвищенню рівня та 

якості життя більшості населення, а також забезпеченню соціальної стабільності в 

країні. Сформовано блок-схему впровадження  наведеної концепції.  

4  Розвинуто методологічні та організаційні засади забезпечення умов ефективної 

реалізації на практиці сталого соціально орієнтованого розвитку економіки, шо 

базується на інноваційній активності, зокрема використання науково-методичного 

арсеналу управління інноваційними факторами сталого розвитку соціально 

орієнтованих економічних систем (принципів, підходів, методів, механізмів, 

інструментів), обґрунтування логічної послідовності вирішення проблем 

управління, розбудова системи управління процесом становлення нової економіки 

сукупності державних органів урядування, які впливають на об’єкт управління за 

допомогою антикризового механізму, функціонування якого забезпечене 

запропонованим ланцюгом «інформація – знання – інновація – задоволення 

життєво важливих інтересів населення», що сприяє створенню та застосуванню 

науково-методологічних основ для розробки концепцій, стратегій, планів, 

програм сталого інноваційного соціально орієнтованого розвитку економіки в 

контексті задоволення життєво важливих інтересів більшості населення з 

урахуванням комплексного та системного підходів. 

5..Доведено, що базовими критеріями дієвості системи управління інноваційними 

факторами сталого соціально орієнтованого розвитку економіки України є 
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стійкість, оптимальність, ефективність. Запропоновано критичну величину 

динамічної стійкості економічної та соціальної систем –не менше 61,8% 

населення, життєво важливі інтереси якого задоволено. 

6 На основі комбінації комплексного, міждисциплінарного, системного і 

селективного підходів, методів аналізу та синтезу розроблено методичний підхід 

до управління інноваційними факторами сталого соціально орієнтованого 

розвитку економіки з використанням структурно-економетричної моделі оцінки 

та прогнозування його стану, яка передбачає послідовність дій за чотирма 

етапами (планування, організація та аналіз, вибір альтернатив за критерієм 

достовірності, контроль) окремо для економічної, соціальної, екологічної 

підсистем; при цьому застосовано комбінацію системного, комплексного, 

селективного і міждисциплінарного підходів, а також ураховано критерії 

динамічної стійкості, оптимальності й ефективності управління економічними 

системами, що дозволяє як оцінювати рівень задоволеності життєво важливих 

інтересів населення, так і розробляти прогнози щодо модифікованого індексу 

людського розвитку. 

7 Оцінено ефективність управління інноваційними факторами сталого соціально 

орієнтованого розвитку економіки України у 2007-2017 рр. шляхом розрахунку 

модифікованого індексу людського розвитку за допомогою адитивної згортки 23 

показників соціальної, економічної та екологічної складових, методів головних 

компонент, ковзної матриці, порогових значень, розроблених відповідно до 

показників країн-членів ЄС. Розрахунки зазначеного індексу за 2007-2017 рр. 

засвідчили його зниження в 2,15 раза, що обумовлено зменшенням усіх його 

автономних складових. Згідно з результатами виконаних розрахунків за 

складовими управління інноваційними факторами сталого соціально 

орієнтованого розвитку економіки встановлено:  

індекс соціальної складової знизився на 37,26%, що пов’язано з неоптимальною 

структурою стратифікації населення та низьким рівнем задоволеності життєво 

важливих інтересів населення; 
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індекс екологічної складової знизився на 17,19%, що вказує на потребу в задіянні 

інноваційних факторів для більш ефективного використання ресурсів і 

скорочення техногенного навантаження на довкілля (зокрема за рахунок 

модернізації виробництва і споживання енергії, ресурсозберігаючих технологій, 

стимулювання збереження ресурсів, зменшення обсягу викидів і відходів); 

індекс економічної складової знизився на 7,16%. 

Виокремлено такі фактори: зростання рівня безробіття; поглиблення проблем 

технологічної відсталості, сировинної орієнтації експорту та залежності від 

імпорту; занепад науки та освіти через відсутність гідного фінансування; 

посилення залежності від зовнішнього фінансування; негативний вплив 

неекономічних чинників.  

На основі адитивної згортки розраховано індекс інноваційного розвитку України 

за 2007-2017 рр., який знизився в 1,73 раза, та виявлено основну причину цього – 

низькі рівні патентування об’єктів інтелектуальної власності, трансферу й 

упровадження провідних технологій у реальному секторі економіки.  

8 Методологічно аргументовано необхідність подальшого розвитку науково-

методичного забезпечення цілеорієнтованого реагування на виклики та загрози 

життєво важливим інтересам населення. Запропоновано певні зміни в цьому 

напрямі, які забезпечують комплексність, системність такого реагування та 

засновані на: принципах інформаційного попередження, соціальної 

справедливості, недопущення антисоціальних тенденцій на рівнях окремої 

особистості, суспільства, національного істеблішменту; інструментах і механізмах 

гармонізації національних економічних інтересів; економічних і соціально-

психологічних методах, із використанням яких вирішуються протиріччя у процесі 

трансформації моделі економіки, орієнтованої на експорт й імпорт сировини та 

продуктів первинної обробки, у високотехнологічну соціально орієнтовану 

ринкову економіку. 

9 Удосконалено адаптивну динамічну модель системи управління інноваційними 

факторами сталого соціально орієнтованого розвитку економіки, у яку 
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інкорпоровано регульований параметр – модифікований індекс людського 

розвитку, що є інтегрованим відображенням рівня задоволеності життєво 

важливих інтересів населення та передбачає, на відміну від загальноприйнятої 

методики розрахунку індексу людського розвитку, комплексне врахування 

екологічних, соціальних й економічних індикаторів. У результаті реалізації 

запропонованої моделі на основі програмного пакета VisSim обґрунтовано 

еволюційний сценарій розвитку національної економіки  з прогнозом до 2030 р.) 

за трьома варіантами: оптимістичним, реалістичним, песимістичним. Виконані 

розрахунки свідчать, що темпи приросту модифікованого індексу людського 

розвитку у 2030 р. порівняно з 2016 р. згідно з оптимістичним, реалістичним та 

песимістичним сценаріями становитимуть  31,6; 24,7 та 8,2% відповідно, а обсяг 

необхідних відносних інвестицій – 38,3; 46,8 та 29,4%, відповідно.  

10 Удосконалено організаційно-методичний інструментарій розробки і застосування 

структурно-організаційного підходу до оптимізації управління процесами 

гармонізації національних інтересів у контексті сталого інноваційного соціально 

орієнтованого розвитку економіки України, який являє собою сукупність 

послідовно-логічних етапів, орієнтованих на досягнення балансу інтересів усіх 

верств населення, що реалізується шляхом прийняття результативних рішень 

щодо вчасного виявлення й усунення впливу загроз, підтримки на заданому рівні 

модифікованого індексу людського розвитку, забезпечення інвестиціями для 

впровадження програм розвитку економічної системи, обсяг яких визначається 

згідно з адаптивною динамічною моделлю системи управління інноваційними 

факторами сталого соціально орієнтованого розвитку економіки. 

11 Обґрунтовано необхідність удосконалення науково-методичного підходу до 

формування і реалізації стратегії сталого інноваційного соціально орієнтованого 

розвитку економіки України шляхом визначення етапів даного процесу: оцінка 

життєво важливих інтересів населення, наявних ресурсів, викликів і загроз вибір, 

відповідно до базових складових архітектоніки модифікованого індексу 

людського розвитку, адекватного змісту державної інноваційної політики, та її 
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узгодження з цілями сталого розвитку галузей економіки розробка програм і 

проєктів, які конкретизують реалізацію цієї стратегії контроль за 

результатами впровадження. Послідовне впровадження цього підходу у процесі 

стратегічного управління сприятиме розбудові соціально орієнтованої ринкової 

економіки в умовах модернізації виробництва, переходу до нового технологічного 

укладу на основі прогресивних технологій, збереженню соціальної стабільності. 

12 Розвинуто методологічні домінанти застосування у процесі управління 

організаційно-економічних каталізаторів інноваційних факторів сталого соціально 

орієнтованого розвитку економіки України на основі задіяння механізмів 

активізації наукової та інноваційної діяльності у ВНЗ, вживання заходів щодо 

сприяння та стимулювання реінжинірингу бізнес-процесів як універсального 

інструменту активізації інноваційного розвитку у всіх секторах економіки, 

використання інструментарію оцінювання енергоефективності виробничо-

економічних систем як фактора їх конкурентоспроможності, розробки та 

підтримки кластерних ініціатив задля формування мережі сприйнятливих до 

інновацій територіально-виробничих комплексів з орієнтацією на вирішення 

питань сталого соціально орієнтованого розвитку різних секторів економіки і 

регіонів країни. Запропоновано комплекс процедур щодо розв’язання проблеми з 

обґрунтування й розроблення основних напрямів, механізмів, заходів і резервів 

підвищення ефективності управління інноваційними факторами розвитку економіки 

України.  
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18. Новые вызовы в экономике XXI века: материалы Международной научно-

практической конференции к 80-летию Института экономики НАН Беларуси 
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Таблиця В.1 – Узагальнення поглядів фахівців щодо суті, ролі та змісту соціально орієнтованої економіки 

 

Автор Джерело Погляд (тлумачення проблеми) 

1 2 3 

В. Волинський, 

І. Тодріна 

Волынский В. Что такое «социальное 

рыночное хозяйство» ? / В. Волынский, 

И. Тодрина // Бізнес-информ. – 1998. – 

№23-24. –  C. 28 

Виокремлено  близько двадцяти високорозвинених держав, де досить 

тривалий час функціонують соціально орієнтовані ринкові системи, 

серед них: США, Канада, Німеччина, Франція, Австрія, Швеція, 

Японія, а вдало  проведені ринкові реформи сприяли формуванню 

зазначеного типу господарства, серед них: Південна Корея, Сінгапур, 

Чілі, Аргентина, Туреччина, Чехія, Словенія. 

О. О. Бєляєв Соціальна економіка. Навч. посіб. / Кол. 

авт. О. О. Бєляєв, М. І. Диба, 

В.І. Кириленко та ін. – К.: КНЕУ, 2005. 

– C. 18 

«Соціальна ринкова економіка – науково обґрунтований і на 

практиці найперевіреніший синтез виправданих, виходячи з реалізму 

людської діяльності, елементів як регульованої, так і ліберальної 

систем». 

Н. Татаренко 

 

Татаренко Н. Стратегія розвитку 

українського суспільства у контексті 

світових тенденцій / Н. Татаренко  // 

Розбудова держави. – 1999. –  №7(12). – 

C. 60 

Обґрунтував доцільність соціально-ринкового господарства для 

України як прототип німецької «континентальної моделі», що є 

різновидом ліберальної економіки. 

Л. Ерхард Эрхард Л. Благосостояние для всех / 

Л. Эрхард.: Пер. с нем. – Москва: Дело, 

2001. – 352 с. – C. 21 

 

«Соціально-ринкове господарство – це програмна мета 

західнонімецької економічної реформи кінця сорокових - початку 

п'ятдесятих років минулого сторіччя. 

Соціальне ринкове господарство – важливий чинник, який визначає і 

відображає будівництво демократичної держави у ФРН, це економічна 

політика, яка у найкоротший час дозволила дати роботу та їжу 

чисельно зростаючому населенню, піднести рівень його добробуту, 

який перевершує довоєнні роки». 

Ш. Граділ 

 

 

 

Hradil St. Soziale Ungleichheit in 

Deutschland. / St.Hradil. – Leske + 

Budrich: Opladen, 1999. – 536 pp. – С. 

112-142 

Доведено, що саме в Німеччині створено класичну економічну систему 

соціально орієнтованого типу. 
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1 2 3 

В. П.Удовиченко Удовиченко В. П. Пошук оптимальної 

моделі соціально-економічного 

розвитку України / В. П.  Удовиченко // 

Регіональна економіка. – 1999. – 

№1(11). – С. 35-42. – С.39 

«СОРЕ – це німецький варіант континентальної моделі, що поєднує 

високу економічну ефективність з розвинутою системою соціального 

захисту, яка ґрунтується на певних принципах, основним з яких є 

надання економічної свободи, що служить стимулом високої 

продуктивності праці». 

А. Мюллер-Армак Adenaber К., Heuss Т. Unter vier Augen: 

Gesprache aus den Grunderjahen 1949-

1959./ К. Adenaber, Т. Heuss. – Berlin: 

Seidler Verlag GmbH, 1999. –560 pp. – С. 

37-312 

У 1947 р. А. Мюллер-Армак заклав теоретичний фундаментом 

післявоєнних економічних реформ у Німеччині, запропонувавши 

термін «соціальна ринкова економіка» і концепцію, яка ґрунтується 

на економічному вченні про вплив інституцій і правил на поведінку 

економічних суб'єктів. 

А.Сміт Weber M. Soziologische Grundbegriffe./ 

M. Weber – Tubingen: J.C.B. Mohr (Paul 

Siebeck), 1984. – 94 pp.  

 

А. Сміту заклав перші ідеї про соціальну природу економічного життя. 

Йому належить теорія економічного лібералізму, що має міцну 

соціально-філософську базу і являє певний інтерес для соціальної 

орієнтації економіки. 

 

К.Маркс К.Маркс зробив значний внесок у розуміння соціальної природи 

економіки і пояснив причини соціальних протиріч капіталізму з 

позицій існуючих відносин. 

В. Рошер, 

Б. Гильдербранд, 

К. Книс, 

Г. Шмоллер, 

К. Бюхера  

В. Зомбарт 

В. Рошер, Б. Гільдербранд, К. Кніс, Г. Шмоллер, К. Бюхер і 

В. Зомбарт – представники німецької соціально-економічної школи 

політичної економії присвятили свої дослідження взаємозв'язку 

економіки, релігії, етики і політики.  

Роботи представників цієї школи стали методологічною базою, на 

основі якої М. Вебер створив теорію соціальної економіки, ввів в 

економічний лексикон термін «соціальна економіка». 

Э. Дюркгейм, 

М. Вебер,  

Г. Зіммел 

Р. Штаммлер, 

Т. Веблен, 

Дж. М. Кейнс, 

К. Поланья 

Ф. Хайєк 

Т. Парсонс і 

Н. Смелсер 

Maidok H. Einfuhrung in die Soziologie: 

Leitthemen, Theorien, Grundber-griffe./ H.  

Maidok –Munchen: R.Оldenbourg Verlag, 

1998. –160 pp. – Р. 76-105 

 

 

 

 

 

 

Закладено ідейний фундамент економічної соціології Э.Дюркгеймом, 

М. Вебером, Г. Зіммелем і Р. Штаммлером наприкінці дев'яностих 

років XIX ст. – початку XX ст.  

Майже в той же час до досліджень соціальних проблем економіки 

було звернено увагу Т. Веблена, Дж. М.Кейнса, К. Поланьї і Ф.Хайєка.  

Внесли свій вклад в опрацювання економічної соціології як окремої 

галузі соціології в п'ятдесятих-шістдесятих роках минулого сторіччя 

Т. Парсонс і Н. Смелсер, а у сімдесятих-вісімдесятих роках – 

Р. Сведберг, А. Стинчкоб і А. Мартинелі. 
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1 2 3 

Р. Сведберг, 

А. Стинчкоб 

А. Мартинелі 

В. Геєць 

Геєць В. Социогуманитарные 

составляющие перспектив перехода к 

социально ориентированной экономике 

в Украине / В. Геєць // Экономика 

Украины. – 2000. – №1 (450). – С. 4-11. 

Характеризує процес становлення національної соціально орієнтованої  

ринкової економіки в контексті неефективності вибору та реалізації 

методів здійснення реформ. 

С.  Слезингер Слезингер Г. Э. Социальная экономика / 

Г. Э. Слезингер. – М.: Дело и сервис, 

2001. – С. 8 

«Соціальна економіка – система господарювання у межах соціальної 

держави, що забезпечує досягнення соціально орієнтованого 

економічного зростання при одночасному економічно орієнтованому 

соціальному розвитку». 

Г. Стеблій Стеблій Г. Я. Формування соціально 

орієнтованої ринкової економіки / 

Г. Я. Стеблій // Регіональна економіка. – 

2003. – № 2 (28). –  С. 192 

«СОРЕ – це багатогранна і динамічна ринкова економіка, яка  стає все 

більш соціально спрямованою, і  ця соціальна спрямованість 

економіки є невід'ємним елементом, однією з перших ознак 

цивілізованого суспільства». 

А. Деркач 

Б. Панасюк 

Деркач А., Панасюк Б. Концепція 

побудови соціальної ринкової 

економіки / А. Деркач., Б.  Панасюк // 

Банківська справа. –  1999. –  №1(25). – 

С. 11 

«Соціальна ринкова економіка повинна ґрунтуватися на історичних 

і духовних цінностях нації, категоріях географічного і геополітичного 

простору, поєднанні ринкових факторів і ролі держави в регулюванні 

економіки». 

О. І .Амоша, 

М. Д. Прокопенко, 

Є. Т. Іванов 

Амоша А. И. Каноны рынка и законы 

экономики. Кн.4 Процесс 

распределения и общественные 

отношения / А. И. Амоша,  

Н.Д. Прокопенко., Е. Т. Иванов. – 

Донецк: ИЭП НАН Украины, 2001. –  

С. 476 

Наголошено на «важливості збереження сформованого балансу 

суспільних інтересів – соціальної складової економічного зростання 

під час імплантації закордонного досвіду у становлення соціально 

орієнтованої ринкової економіки (СОРЕ). 

 

Н.Біггарт 

 

 

 

 

Биггарт Н. Социальная организация и 

экономическое развитие / Н. Биггарт // 

Экономическая социология: новые 

подходы к институциональному и 

сетевому анализу. – М: Российская 

политическая энциклопедия, 2002. – 

С. 261 

Враховуючи те, що «соціальна організація має глибокі корені і важко 

піддається змінам», «краще вивчити соціальну організацію тієї або 

іншої нації і знайти ключ до розкриття її економічних переваг», тому 

будь-які зміни «повинні починатися з дослідження місцевої моделі 

соціальної організації, найбільш значущих соціальних угрупувань і 

організаційної логіки». 

Л.  Момотюк Момотюк Л. Є. Особливості 

формування соціальних гарантій у 

ринковій економіці/ Л. Є. Момотюк //  

«Соціальне ринкове господарство – класичне ринкове господарство, 

яке трансформується під впливом внутрішніх і зовнішніх факторів 

розвитку». 
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Фінанси підприємств. –  2003. – 

№7(92).– С. 87 
 

О.  Кратт 
 

Кратт О. А. Соціально орієнтована ринкова 

економіка як економічний базис  

глобалізації / О. А. Кратт // Наукові праці 

ДонНТУ.  Серія економічна 2004. – С. 155  

«СОРЕ – це перехід від ідеології соціального протистояння 

роботодавців і найманих робітників до ідеології соціального 

партнерства, що ґрунтується на принципах функціонування ринкового 

механізму відтворення пропорції попиту та пропозиції в галузях 

соціальної інфраструктури і дозволяє оптимально сполучити канони 

вільного підприємництва з дотриманням соціальних гарантій». 

С. Мочерний 
Економічна енциклопедія / за ред. 

С. Мочерного. – К.: «Академія», 2002. – 

С. 404  

 

«Економіка соціального ринкового типу – це економічна система, 

заснована на пануванні колективних та індивідуальних форм 

капіталістичної власності (трудової та нетрудової), в якій органічно 

поєднані державне регулювання макро- і мікроекономічних  процесів 

з ринковими важелями саморегулювання, узгодження соціального з 

ринковим». 

Ю. Зайцев  
Зайцев Ю. К.  Системна парадигма та 

аналіз соціального ринкового 

господарства. / Ю. К.   Зайцев. – Київ-

Чернівці: «Золоті литаври», 2000. – 

С. 163, 161 

«Соціальне ринкове господарство – економічна та суспільна 

система, що забезпечує високу ефективність ринкової економіки і на 

цій основі гарантує громадянам країни максимум соціальної 

справедливості, забезпеченості та соціального прогресу» 

«Соціально ринкова економіка – особливий тип господарської 

системи, продукт органічної взаємодії між ринком та державою, що 

визначає набір соціально-економічних інститутів, які спрямовують 

функціонування всіх елементів цієї системи на реалізацію цілей 

соціальної справедливості, захищеності, високого рівня та якості 

життя». 

Е. Лібанова 
Е. М. Лібанова Соціальні проблеми 

модернізації української економіки / 

Е. М. Лібанова // Демографія та 

соціальна економіка. – 2012. –  

№1(17). – С.15 

«Проблема неравенства населения по доходам является крайне 

актуальной для Украины. Поддержка неравенства по доходам 

является существенным недостатком социальной политики в 

Украине. Социально ориентированное государство с помощью 

налогов должно перераспределять часть доходов от богатых к 

бедным. Но в Украине 50% беднейшего населения платят 36,3% 

совокупных налогов населения, 10% богатого – 20,2% совокупных 

налогов населения, а 1% наиболее состоятельных – 4,4% совокупных 

налогов населения. Например, в США 50% беднейшего населения 

платят 2,3% совокупных налогов населения, 10% богатого – 70,5% 

совокупных налогов населения, а 1% наиболее состоятельных –  
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36,7% совокупных налогов населения. Таким образом, 

имущественная дифференциация закрепляется в результате низкой 

социальной ориентации перераспределения доходов». 

З. Галушка 

Галушка З. І. Соціалізація 

трансформаційної економіки: 

особливості, проблеми,  пріоритети. / 

З. І. Галушка. – Чернівці: Чернів. нац. 

ун-т, 2009. – С. 192. 

«Социальную безопасность общества можно определить как 

результат социализации экономики, относительно которой 

качественной характеристикой обеспечения социальной 

ориентацииэкономики на государственном и региональном уровнях 

являются зоны минимизации социальных рисков, отражающие как 

состояние социально-экономического развития, так и уровень 

социальной безопасности воспроизведения экономических 

процессов. Исходя из этого, можно определить следующую логику: 

высокий уровень социальной ориентации экономики обусловливает 

низкий уровень социальных рисков». Отже, СОРЕ –  це економіка з 

низьким рівнем соціальних ризиків. 

Р. М. Нурєєв 
Социальное рыночное хазяйство: 

концепция, практический опыт и 

перспективы применения в России / под 

ред. проф. Р. М. Нуреев. – Москва: ГУ 

ВШЭ, 2009. – C. 41 

«Социальное рыночное хозяйство (СРХ) представляет собой 

социально-экономический порядок. Оно не имеет прямого 

отношения к великим политическим решениям, но так как 

значительная часть нашей жизни связана с экономическими и 

социальными отношениями, оно имеет определенное политическое 

значение. Сущность СРХ состоит в том, чтобы … дать социальные 

решения, обеспечивающие все цели в работающей, реалистической 

гармонии. Это миротворческая формула, а не утопический подход 

который берется решить социальные проблемы любого характера 

путем использования силы, вмешательства экономического контроля, 

консерватизма или веры в автоматическое установление гармонии». 

К. Міхуринська 
Міхуринська К. О. Забезпечення 

розвитку соціально орієнтованої 

економіки у регіоні (на матеріалах АР 

Крим) / К. О. Міхуринська // 

Автореферат дисертації на здобуття 

наукового ступеня доктора економічних 

наук. –Сімферополь. – 2010. – 40 с. 

Соціально орієнтована економіка регіону – економіка з високим 

ступенем персоніфікації результатів розвитку економічних систем 

різного рівня, що є соціальною спільністю, якій властиві загальні 

ціннісні орієнтири життєдіяльності, а також тісна інтеграція 

приватних і суспільних інтересів.  

В. Поплико 
Поплыко В. И. Взгляды Вальтера 

Ойкена на социальную политику / В. И. 

Поплыко // Материалы междунар. науч.- 

«Социальный характер рыночной экономики не должен сводиться к 

простому обеспечению максимального числа граждан средствами 

существования путем перераспределения национального продукта.  

Продовження табл. В.1 
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практ. конф. «Социально 

ориентированная модель 

экономического развития: опыт 

Германии и Беларуси:», Минск (18 мая 

2011 г.) / Фонд им. Фридриха Эберта [и 

др.]. – Минск: И. П. Логвинов, 2011. – 

108 с. – С. 9 

Социальная политика должна быть  вплетена в экономический 

механизм и должна ограничивать свободное развитие рынка тогда, 

когда его хаотичное развитие приводит к нежелательным 

социальным результатам». 

Джерело: сформовано, узагальнено, побудовано у табличному вигляді автором дисертації та представлено науковій спільнотв у його працях [11-12]. 
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Таблиця В.2 – Характеристика існуючих моделей СОРЕ на основі комплексного підходу 

 

 
Моделі ОЗНАКИ 

країни результати цілі критерії інструменти 

1 2 3 4 5 6 

Сканди-

навська 

(шведська) 

Швеція, Данія, 

Норвегія, 

Фінляндія 

Високий рівень 

економічного 

розвитку країни, 

кваліфікації 

працівників, 

соціальної 

стабільності, 

стійкого 

економічного 

зростання 

Соціальний добробут як 

мета діяльності держави, 

реалізація ідей 

соціальної солідарності 

Високі обсяги перероз-

поділу ВВП через бюджет 

50–60 %, який фінансує со-

ціальні витрати; перероз-

поділ платежів (надання 

безкоштовних послуг або 

послуг за пільговими 

цінами) 

Активна випереджуюча 

соціальна політики 

Континен-

тальна 

(німецька, 

рейнська) 

Німеччина, 

Австрія, Бельгія, 

Нідерланди, 

Швейцарія, част-

ково Франція 

Розвинута система 

соціального 

партнерства, 

соціальна 

стабільність 

Підтримка високої 

зайнятості 

Високі обсяги перероз-

поділу ВВП через бюджет 

(близько 50 %) формування 

страхових фондів за раху-

нок роботодавців 

Соціальна політика по 

можливостях 

Англо- 

саксонська 

Великобританія, 

Ірландія, Канада, 

США 

Високий рівень 

економічного 

розвитку, а також 

соціокультурні 

пріоритети нації – 

масова орієнтація на 

досягнення 

особистого успіху, 

висока якість та 

рівень життя 

населення 

 

Пасивний характер дер-

жавної політики зайня-

тості, побудована на 

системі заохочення 

підприємницької 

активності, а отже, 

збагаченні найбільш 

активної частини 

населення 

Більш низький рівень роз-

поділу ВВП через бюджет 

(не більше 40%), висока 

частка приватних та 

суспільних компаній, а 

також організацій у наданні 

соціальних послуг 

Соціальна політика по 

потребах, має залишковий 

характер 
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Середнє-

земно-

морська 

Країни Південної 

Європи 

Високий рівень 

економічного 

розвитку, боротьба з 

бідністю, соціальне 

страхування 

Підтримка найбідніших 

верств населення 

Обсяг ВВП, що перероз-

поділяється через бюджет  

коливається від 60 % (у 

Греції та Італії) до 40 % (в 

Іспанії) 

Соціальна політика має 

адресний характер, не є 

всеохоплюючою 

Японська  

 

 

 

 

 

Японія 

 

 

 

 

 

1) Темпи зростання 

продуктивності 

праці мають 

випереджати темпи 

зростання рівня 

життя населення, в 

тому числі і рівня 

заробітної плати; 

2) зменшення 

кількості соціальних  

конфліктів, 

формування духу 

колективізму, відда-

ності своїй фірмі 

тощо 

1) Винятково високий 

розвиток національної 

самосвідомості, тобто 

визнання суспільством 

пріоритету інтересів 

нації над інтересами 

окремої людини; 

2) гарантії зайнятості та  

стимулювання тривалого 

стажу роботи на 

пiдприємствi 

1) дотримання основних 

норм поведінки релігійних 

постулатів синтоїзму та 

поведінки самураїв: повага 

до старших за віком і  

посадою, відданість справі, 

порядність, 

відповідальність; 

2) корпораціям 

встановлюються терміни та 

обсяги оновлення 

устаткування із зазначенням 

штрафних санкцій за їх 

недотримання; 

3) адміністративно-

економічні методи 

регулювання; 

4) на рівні держави прий-

маються рішення про пере-

несення підприємств тощо; 

5) серйозні заходи для 

контролю за майновим 

розшаруванням суспільства 

не вживаються; 

6) держава бере на себе 

важливу місію зі збирання й 

доведення до підприємців 

великого масиву 

інформації, необхідної для  

 

1) Система пожиттєвого найму 

(до 25% працюючих), 

утвердився японський варіант 

поєднання робочої сили і 

засобів виробництва: купівля 

власником засобів 

виробництва специфічного 

товару – робоча сила на все 

життя людини, що 

стимулюється високими 

надбавками до основної 

заробітної плати; 

підприємства в межах 

«пожиттєвого найму» 

забезпечують постійним 

працівникам гарантії 

зайнятості, повністю 

формують кваліфікацію 

працівників, оперативно 

приводять у відповідність 

професійно-кваліфікаційний 

склад кадрів зі структурою 

робочих місць, розвитком 

техніки і технології, 

модифікацією виготовленої 

продукції, забезпечують 

переміщення працівників у 

плановому порядку на нові 

робочі місця з метою  

Продовження табл. B.2 
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   успішного ведення бізнесу, 

який не здатний вирішувати 

ці стратегічні завдання; 

7) на ринку праці Японії 

профспілки створюються на 

рівні підприємств 

 розширення професійного 

профілю й готовності до 

внутрішньофірмової 

мобільності; підвищують 

розміри заробітної плати, 

преміальних, соціальних 

виплат залежно від віку, 

освіти, стажу роботи тощо.  

2) ринок праці націлений на 

підготовку працiвникiв за 

професіями i для виконання 

робіт, специфічних для даної 

фірми, яка вкладає в заходи з 

їхньої підготовки та 

підвищення квалiфiкацiї 

значні кошти; 

3) патерналістська модель 

відносин 

Ісламська Казахстан, Іран, 

Бангладеш, Ма-

лайзія, Пакистан, 

Країни Централь-

ної Азії 

1) Високі темпами 

економічних 

перетворень, статус 

країн з ринковою 

економікою 

(Євросоюз присвоїв 

Казахстану цей 

статус у 2000 році), 

макроекономічна 

стабілізації,  

2) високий 

моральний рівень 

учасників еконо-

мічних відносин; 

3) соціальна та 

економічна 

стабільність 

1) Стати у найкоротші 

терміни однією із країн 

Центральної Азії, які 

найбільш динамічно 

розвиваються; 

2) дотримання великої 

соціальної 

відповідальності держави 

перед індивідами; 

3) скорочення розриву 

між багатими і бідними; 

4) скорочення боргового 

тягаря, що лежить на 

державі та інше; 

5) досягнення благопо-

луччя за допомогою 

розподілу рідкісних  

1) Виділення не менше 20 % 

доходів нафтовидобувних 

країн на потреби 

встановлення соціальної 

справедливості; 

2) забезпечення соціальної 

справедливості через сис-

тему закята (що, на думку 

аль-Фанджарі, в сучасній 

термінології відповідає 

соціальному забезпеченню); 

3) орієнтація на зростання 

ВВП, зміцнення національ-

ної валюти та банківської 

системи; 

  

Активна та всеохоплююча 

соціальна політика: 

1) приведення доходів у 

сувору відповідність із 

«зусиллями» і потребами 

членів суспільства; 

2) справедливе регулювання 

цін на працю і товари шляхом 

антимонопольних заходів; 

3) стирання відмінностей у 

рівнях життя членів сус-

пільства за допомогою 

встановлення мінімуму 

матеріального благополуччя та 

ліквідації зосередження 

багатств (капіталу) в руках не 

багатьох; 

4
8
9
 

Продовження табл. B.2 
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  ресурсів відповідно з 

п’ятьма ісламськими 

цінностями – без 

порушення 

індивідуальних свобод, 

без виникнення 

тривалого 

макроекономічного і 

екологічного дисбалансу, 

без ослаблення сімейних 

уз і шкоди для соціальної 

солідарності, без 

морального розкладання 

суспільства 

 

4) збільшення довіри насе-

лення та інших клієнтів до 

банків; 

5) ісламські кредитні уста-

нови не інвестують у 

підприємства і компанії, 

діяльність яких пов’язана з 

виробництвом і збутом 

алкоголю, свинини або 

озброєнь; 

6) спрямування достатніх 

сум в реальний сектор еко-

номіки та науково-технічні 

розробки, що приносить 

великий прибуток; 

7) імплементація елементів 

ісламської економіки в 

банківську сферу підвищує 

її стабільність; 

8) жорстка позиція контро-

люючих органів в особі  

шаріатських наглядових рад, 

що забезпечують сум-

лінність здійснюваних угод, 

а також стриманість у 

використанні ісламської 

ідеології; 

9) відповідність етичній 

привабливості, включаючи 

принципи ісламської 

економічної традиції; 

10) впровадження етичних 

норми ісламського банкінгу 

в поєднанні з принципами 

поділу прибутку і ризиків; 

4) суворе регулювання роз-

поділу в суспільстві з метою 

недопущення зосередження 

«надмірних багатств в одних 

руках»;  

5) здійснення економічного 

планування з боку держави; 

6) фінансування житлового 

будівництва відповідно до 

вимог шаріату; 

7) ісламська економіка і 

ісламська банківська справа 

сприяють справедливому 

розподілу ресурсів 
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Продовження табл. B.2 

 



 

 

 

1 2 3 4 5 6 

    11) забезпечення принципу 

соціальної справедливості та 

справедливого розподілу в 

суспільстві 

 

Джерело: сформовано, узагальнено та побудовано автором дисертації на основі опрацьованих літературних джерел [13-16] і оприлюднено 

науковій спільноті у його науковій праці [11,18]. 
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Продовження табл. B.2 

 



 

 

 

 

 

 

Таблиця B.3 – Трансформація національної економічної системи в соціально орієнтованому контексті за ознакою 

….часу 

Ознаки МОДЕЛЬ СОРЕ УКРАЇНИ 

Ретроспективна Оперативна Перспективна 

1991–2010 рр. 2011–2020 рр. 2021–2040 рр. 

1. Критерії Бюджет мінімально фінансує 

соціальні витрати 

Бюджет мінімально фінансує 

соціальні витрати 

Високі обсяги перерозподілу ВВП 

через бюджет 50–60 %, який 

фінансує соціальні витрати. 

Соціальні гарантії 

2. Цілі Підтримка високої зайнятості, 

недопущення масового збідніння 

населення 

Боротьба з бідністю, підтримка 

найбідніших верств населення 

Задоволення життєво важливих 

інтересів людини, суспільства, 

держави; 

соціальний добробут як мета 

діяльності держави, реалізація ідей 

соціальної солідарності 

3. Інструменти Бюджет, соціальна політика по 

потребах 

Бюджет, адресний характер 

соціальної політики, не є 

всеохоплюючими 

Активна випереджуюча соціальна 

політика 

4. Результати Відносна соціальна стабільність, що 

трималась на вірі, надії та терпінні 

народу 

Нестабільна економіка, соціальна 

нестабільність, криза, революційна 

ситуація 

Високий рівень та якість життя, 

соціальна стабільність, стійкий 

розвиток економіки на основі 

інноваційних технологій 

 

Джерело: розроблено та побудовано у табличному вигляді автором дисертації й оприлюднено у його науковій праці [11, c. 438]. 
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Таблиця B.4 – Основні принципи СОРЕ 

 

Еталонний принцип Характеристика 

Верховенства права Соціальна ринкова економіка може бути реалізована лише в правовій 

державі, де утверджуються суспільна повага і дотримання 

загальноприйнятих законів, особливо в сфері економіки. 

Стійкості економічного зростання  Передбачає стійкість економічного зростання як матеріальної основи для 

загального і справедливого добробуту. 

Свободи економічної діяльності суб’єктів господарювання  Передбачає свободу економічної діяльності суб’єктів господарювання в 

межах існуючих законів. 

Повної зайнятості працездатного населення Передбачає повну зайнятості працездатного населення, умови для якого 

має створити держава. 

Встановлення соціальних гарантій населенню Передбачає соціальні гарантії населенню, які встановлює держава. 

Соціального захисту людей Передбачає право на забезпечення людини у разі повної, часткової або 

тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття з 

незалежних від них обставин, а також: у старості та інших випадках, 

передбачених законом (ст. 46 Конституції України). 

Соціального партнерства Передбачає забезпечення рівноправних й рівно відповідальних відносин 

між наймачами, працівниками та державою. 

Відповідальності громадян за економічну ефективність своєї та 

суспільної діяльності, а також за свій спосіб життя 

Передбачає відповідальність громадян за економічну ефективність як 

своєї, так і суспільної діяльності, а також за власний спосіб життя. 

Соціальної відповідальності  Передбачає врахування суб’єктом господарювання інтересів суспільства, 

покладання на себе відповідальності за вплив діяльності на споживачів, 

стейкохолдерів, працівників, громади та навколишнє середовище. 

Соціальної справедливості Передбачає правильне, доброчесне ставлення до інших людей.  

 

Джерело: сформовано, узагальнено та побудовано у табличному вигляді автором дисертації на основі опрацьованого літературного джерела 

[14, с. 7–8] та представлено науковій спільноті у вербальному вигляді в його праці [11]. 
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Таблиця B.5 – Напрями державного регулювання в сфері соціальної політики 

 

Напрям регулювання Характеристика 

Підвищення рівня та якості життя населення Передбачає втілення державної політики, спроможної підвищити 

рівень економічних і соціальних стандартів, індикатором чого стане 

становлення середнього класу як домінуючої умови формування со-

ціально орієнтованої економіки. 

Боротьба з бідністю та соціальна підтримка населення Зобов’язує державу забезпечити високі стандарти у сфері охорони 

здоров’я, освіти, матеріальному забезпеченні малозахищених верств 

населення (Закон України «Про державну соціальну допомогу 

малозабезпеченим сім’ям», Закон України «Про державну допомогу 

сім’ям з дітьми», Закон України «Про державну соціальну допомогу 

інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам», Закон України «Про статус 

ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», Державна цільова 

соціальна програма подолання та запобігання бідності); 

Створення гідних умов для розвитку людини Стратегічним орієнтиром виступає збереження і розвиток людського 

потенціалу та створення необхідних соціально-економічних умов 

(Закон України «Про забезпечення молоді, яка отримала вищу або 

професійно-технічну освіту, першим робочим місцем із наданням 

дотації роботодавцю»); 

Налагодження державної фінансової підтримки щодо 

стимулювання розвитку регіонів  

Закон України «Про стимулювання розвитку регіонів», Державна 

стратегія регіонального розвитку. 

Створення економічних механізмів запровадження системи 

державних соціальних стандартів та соціальних гарантій  

Закон України «Про державні соціальні стандарти та державні 

соціальні гарантії» (2000 р.), визначено відповідні стандарти і гарантії, 

соціальні норми і нормативи фінансування. На його основі розроблено 

класифікатор державних соціальних стандартів і нормативів. 

 

Джерело: сформовано, узагальнено та побудовано у табличному вигляді автором дисертації  на основі опрацьованого літературного 

джерела [19]. 
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Закону «Про основи національної безпеки України» від 18.04.2013 року 

Життєво важливі національні інтереси передбачають збереження, примноження і 

захист національних цінностей, девальвація і втрата яких загрожує існуванню народу.  

 

Для захисту важливих національних інтересів допускається лише обмежене 

застосування збройного насильства тоді, коли виникають соціально значущі, що 

набувають національного масштабу небезпеки і загрози, але в рамках конституції, 

чинного законодавства, міжнародно-правових зобов’язань країни. 

У разі захисту суто національних інтересів застосування збройного насильства не 

допускається. При цьому кожному об’єкту безпеки властиві свої інтереси, а оскільки 

особа – найвища цінність суспільства, то першоосновою національної безпеки 

повинні бути інтереси окремих громадян, з яких випливають інтереси суспільства та 

держави загалом 

 

ЗУ «Про основи національної безпеки України» 

від 21.06.2018 року 

національні інтереси України – це життєво 

важливі інтереси людини, суспільства і 

держави, реалізація яких забезпечує державний 

суверенітет України, її прогресивний 

демократичний розвиток, а також безпечні умови 

життєдіяльності і добробут її громадян (ст. 1, 

п. 10)  

воєнна безпека – захищеність державного 

суверенітету, територіальної цілісності і 

демократичного конституційного ладу та інших 

життєво важливих національних інтересів від 

воєнних загроз (ст. 1, п.1)  

 

 

ЖВІ ЯК ОБ’ЄКТ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ 

Відповідно до Закону «Про основи національної безпеки України» від 18.04.2013 р. категорія «національна безпека» –  це «захищеність 
життєво важливих інтересів людини і громадянина, суспільства і держави, відповідно до якої забезпечуються сталий розвиток суспільства, 
своєчасне виявлення, попередження та нейтралізація реальних і потенційних загроз національним інтересам у сферах правоохоронної 
діяльності, боротьби з корупцією, прикордонної діяльності та оборони, міграційної політики, охорони здоров’я, освіти і науки, науково-
технічної та інноваційної політики, культурного розвитку населення, забезпечення свободи слова та інформаційної безпеки, соціальної 
політики та пенсійного забезпечення, житлово-комунального господарства, ринку фінансових послуг, захисту прав власності, фондових 
ринків і обігу цінних паперів, податково-бюджетної та митної політики, торгівлі та підприємницької діяльності, ринку банківських послуг, 
інвестиційної політики, ревізійної діяльності, монетарної та валютної політики, захисту інформації, ліцензування, промисловості та 
сільського господарства, транспорту та зв’язку, інформаційних технологій, енергетики та енергозбереження, функціонування природних 
монополій, використання надр, земельних і водних ресурсів, корисних копалин, захисту екології та навколишнього природного середовища 
та інших сфер державного управління під час виникнення негативних тенденцій до створення потенційних або реальних загроз національним 
інтересам». 
 Відповідно до Закону «Про основи національної безпеки України» від 21.06.2018 року «національна безпека України - захищеність 
державного суверенітету, територіальної цілісності, демократичного конституційного ладу та інших національних інтересів України від 
реальних і потенційних загроз». 

 Рисунок B.1 – ЖВІ як об’єкт національної безпеки 
Джерело: узагальнено, проаналізовано та побудовано автором дисертації на основі опрацювання інформаційного джерела [21]. 

 

 



 

 

 

Таблиця B.6 – Дефініція поняття «інноваційний фактор» 

 
№ Автор і джерело Тлумачення поняття 

1 Алиев Адалят Байрамали оглы. Инновационные факторы в 

системе обеспечения экономической безопасности страны. 

Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, 

прогноз. 2013. №1 (25). С.66–75. 

Під інноваційними факторами розуміють інтегральне поняття (інноваційна 

політика, інноваційний процес, інновація), що впливає на зміну показників 

економічної системи в контексті зростання, хоча чітке визначення категорії 

відсутнє. 

2 Solow Robert M. Technical Change and the Aggregate 

Production Function / Robert M. Solow // The Review of 

Economics and Statistics. 1957. Vol. 39, № 3. Р. 312–320. 

Р. Солоу у праці «Технічні зміни та функція сукупного виробництва» довів, 

що збільшення удвічі валової продукції на одну витрачену людино-годину 

в США у 1909-1949 рр. відбулося на 12,5 % за рахунок зростання 

капіталоозброєності праці і на 87,5 % – за рахунок технологічних змін, 

тобто інноваційних факторів. 

3 Соловйов В. П. Инновации в контексте рыночных 

отношений и социальных ожиданийю. Динамика инноваций 

/ под ред. В. И. Супруна. Новосибирск : Тренды, 2011.  

С. 174–190. 

Фактор підприємництва як інноваційний фактор починає ефективно 

працювати лише в тому випадку, якщо можливості використання 

класичних чинників близькі до межі. 

4 Арсанукаева Е. А. Инновационный фактор обеспечения 

устойчивого экономического развития. URL: 

http://iee.org.ua/files/conf/conf_article51.pdf (дата перегляду: 

21.08.2016). 

Инновационный фактор экономического развития рассматривается как 

важный элемент механизма динамического развития постиндустриального 

и информационного общества.  

5 Оглоблина Е. В. Роль инновационного фактора в развитии 

экономики Швейцарии. Вестник Финансового университета. 

2009. Выпуск № 3. С. 69–72. 

Під інноваційним фактором розуміється підвищення продуктивності праці 

як основи економічного зростання країни шляхом вирішення завдання 

прискорення інноваційного розвитку. Закріплено в Конституції Швейцарії. 

6 Іванов С. В.,  Харазішвілі Ю. М. Інноваційні фактори 

розвитку транспортної системи України Вісник економічної 

науки України. 2017. №2. С. 47–55 

 

Інноваційними факторами розвитку транспортної галузі називає темп НТП, 

рівень оплати праці у випуску, рівень інвестування, рівень оновлення 

основних засобів, рівень технології виробництва, рівень тінізації 

транспорту і зв’язку, рівень ВДВ, створеної тіньовою оплатою праці, 

рівень тіньової зайнятості (с. 49) 

7 Авторське тлумачення Інноваційні фактори – це рушійні сили економічного зростання та 

підвищення якості життя населення. При цьому,  інновації розглядаються 

як результат комбінації не лише виробничих факторів (по Шумпетеру), а з 

додаванням соціальних і екологічних елементів, які забезпечують  

соціально-економічні перетворення. 

Джерело: узагальнено, складено та побудовано автором дисертації у табличному вигляді на основі вищевикладених джерел і представлено  

науковій спільноті  у його праці [41]. 
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Таблиця B.7 – Інтегральна класифікація інновацій у контексті задоволення ЖВІ населення 

 

№ Класифікаційна ознака Вид інновацій 
1 2 3 
1 За рівнем впливу на технологічне і соціальне 

середовище (за К. Фрімена і К. Перець) 
а) інкрементні  інновації 
б) радикальні інновації 
в) інновації, здатні змінювати техніко-економічні системи 
г) інновації, які змінюють парадигму сприйняття оточуючого світу. 

2 За реакцією на дії конкурентів а) стратегічні 
б) реактивні 

3 За типом новизни а) нові в світовому масштабі 
б) нові в країні 
в) нові в галузі 
г) нові в фірмі 

4 За місцем в системі а) інновації на вході 
б) інновації на виході 
с) інновації в системі управління 

5 За сферою застосування а) нові в сфері науки 
б) нові в освіті 
в) нові в соціальній сфері 
г) нові у матеріальному виробництві 
е) нові в сфері оборони 

6 За глибиною змін а) радикальні, що призводять до перевороту в науці, техніці, технології 
б) поліпшуючі види техніки, технології, управління 
в) модифікаційні , перетворюючі традиційні типи техніки і технології 

7 За результатом впровадження а) продуктові 
б) процесні 
в) маркетингові 
г) організаційні 

8 Залежно від мети дослідження (змісту самої 
інновації) 

а) товарна інновація 
б) технологічна інновація 
в) ринкова інновація 
г) маркетингова інновація 
д) управлінська інновація 
ж) соціальна інновація 
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1 2 3 
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За масштабами поширення результатів з) екологічна інновація 
а) глобальні інновації 
б) транснаціональні інновації 
в) регіональні інновації 
г) місцеві інновації 

10 За темпами впровадження  а) стрибкоподібні інновації 
б) швидкі інновації 
в) зростаючі інновації 
г) сповільнені інновації 
д) затухаючі інновації 
е) рівномірні інновації 

11 За рівнем кардинальності змін а) «базові» інновації 
б) «поліпшуючі» інновації 
в) псевдоінновації  

12 За рівнем новизни а) радикальні 
б) системні 
в) модифіковані 

13 За рівнем освоєння результатів а) упроваджені й повністю використані інновації 
б) упроваджені й маловикористані інновації 
в) невпроваджені інновації 

14 За чисельністю працівників суб’єкта 
інноваційної діяльності 

а) незалежні – здійснюються малими фірмами, з чисельністю зайнятих менш 
ніж 500 чоловік, а також незалежними підприємцями 
б) рутинні (корпораційні) – це прогнозовані, не дуже радикальні зміни, які 
забезпечуються дослідженнями великих компаній 

15 За рівнем результативності а) висока 
б) низька 

16 За термінами виконання а) 20 і більше років 
б) 15–20 років 
в) 5–10 років 
г) до 5 років 

17 За джерелом планування а) центральні 
б) локальні 
в) спонтанні 

18 Стосовно попереднього стану процесу 
(системи) 

а) замінювальні 
б) відмінювальні 
в) відкриваючі, г) ретроінновації 
 
 
 

Продовження табл. B.7 
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1 2 3 
19 За способом а) експериментальні 

б) прямі 
20 Залежно від ступеня використання наукових 

знань ґрунтуються на 
а) фундаментальних наукових знаннях 
б) наукових дослідженнях з обмеженою сферою застосування 
в) існуючих наукових знаннях  
г) на комбінації різних типів знань 
д) використанні одного продукту в різних галузях 
е) побічних результатах великих програм 
є) уже відомій технології 

21 За рівнем готовності до реалізації а) фундаментальні та пошукові 
б) прикладні дослідження 
в) дослідно-конструкторські розробки 
г) нововведення, що освоюють 
д) освоєні нововведення 

23 За типом ефективності а) економічна 
б) соціальна 
в) екологічна  
г) інтегральна 

24 За рівнем пріоритетності та використання в 
поточній діяльності (запропоновано 
автором) 

а) оперативні інновації – інновації, упровадження яких є можливим у 
поточній діяльності та які забезпечують її покращення 
б) стратегічні інновації – інновації, спрямовані на забезпечення 
досягнення майбутніх значущих результатів. 

25 За глибиною впливу на процеси 
функціонування підприємства 
(запропоновано автором) 

а) системні – передбачають докорінну реорганізацію усіх сфер функціо-
нування підприємства та передбачають комплексні різнопланові 
перетворення 
б) взаємопов’язані – стосуються взаємозалежних функціональних зон 
підприємства 
в) поодинокі – здійснюються виключно в межах окремих 
функціональних зон підприємства 

 

Джерело: узагальнено та доповнено автором дисертації на основі опрацьованих літературних джерел [42, с. 90; 61; 47, с. 444; 48, с. 9]. 

Продовження табл. B.7 
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Таблиця B.8 – Дефініції поняття «інноваційна діяльність» 

Джерело, автор Тлумачення 

Традиційне розуміння Під інноваційною діяльністю традиційно розуміють вид діяльності, пов’язаний із трансформацією наукових 

досліджень і розробок, інших науково-технологічних досягнень у новий або поліпшений продукт, введений на 

ринок, у новий чи поліпшений технологічний процес, що використовується у практичній діяльності, чи новий 

підхід до соціальних послуг. 

Закон України «Про 

інноваційну діяльність» [44] 

Трактує її як діяльність, спрямовану на використання і комерціалізацію результатів наукових досліджень та 

розробок, випуск на ринок нових конкурентоспроможних товарів і послуг [60], надаючи їй роль зв’язуючої 

ланки між науковцем, виробником та споживачем. 

Закону «Про інвестиційну 

діяльність» . 

Разом із тим доцільно зазначити, що інноваційна діяльність є частиною більш складного процесу. Відповідно 

до Закону «Про інвестиційну діяльність» інноваційна діяльність – це одна з форм інвестиційної діяльності, що 

здійснюється з метою впровадження досягнень науково-технічного прогресу у виробництво і соціальну сферу . 

Господарський кодекс 

України 

ст. 325 

Ця думка знайшла підтвердження в ст. 325 Господарського кодексу України (далі – ГК України): інноваційною 

діяльністю у сфері господарювання є діяльність учасників господарських відносин, що здійснюється на основі 

реалізації інвестицій із метою виконання довгострокових науково-технічних програм із тривалими термінами 

окупності витрат й упровадження нових науково-технічних досягнень у виробництво та інші сфери суспіль-

ного життя.  

Господарський кодекс 

України 

ст. 326 

Існуючі форми інвестування інноваційної діяльності вказують на різноманітність суб’єктів господарювання 

цієї сфери та учасників інноваційного процесу, що підтверджує за сприятливих умов зацікавленість цим видом 

діяльності як інструментом, що дозволяє задовольнити ЖВІ населення країни. У статті 326 ГК України 

законодавець визначає форми інвестування інноваційної діяльності.  

В. П. Соловйов, 

Г. І. Коренятко, 

В. М. Головатюк [48, с. 9]. 

Тлумачать термін «інноваційна діяльність» як всі наукові, технологічні, організаційні, фінансові та комерційні 

дії, що реально призводять до здійснення інновацій або задумані з цією метою. 

Й. А. Шумпетер, 

О. О. Лапко, 

Н. В. Краснокутська 

[56, с. 38] 

Думку Й. А. Шумпетера, який під інноваційною діяльністю розумів діяльність із доведення науково-

технічних ідей, винаходів, розробок до результату, придатного до практичного застосування, розширили 

О. О. Лапко та Н. В. Краснокутська зазначивши, що, крім усього, це колективна діяльність, спрямована на 

реалізацію їх на ринку з метою задоволення потреб суспільства в конкурентоспроможних товарах і послугах, 

що знову підкреслює її соціально орієнтований характер. Тобто, завдяки ефективному управлінню 

інноваційною діяльністю можливо задовольняти ЖВІ суспільства в цілому та людини зокрема. 

Джерело: узагальнено та складено автором дисертації у табличній формі на основі опрацьованих інформаційних джерел. 
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Рисунок B.2 – Імпульсно-ланцюжковий взаємозв’язок категорій «ідея – інноваційний розвиток» 

Джерело: сформовано та побудовано автором дисертації у вигляді імпульсно-резонансного ланцюга, й оприлюднено у його науковій 

праці [57]. 
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Таблиця B.9 – Узагальнення думок науковців щодо суті поняття «інноваційний розвиток» 

Автор Джерело Тлумачення 

1 2 3 

С. Ілляшенко  Ілляшенко С. М. Інноваційний розвиток // 

Екологічна енциклопедія : у 3 т. / Ред-

колегія: А. В. Толстоухов (головний 

редактор) та ін. – Київ : ТОВ «Центр 

екологічної освіти та інформації», 2007. – 

Т. 2. – С. 129. 

Інноваційний розвиток (ІР) – розвиток, що спирається на пошук і 

використання нових способів і сфер реалізації потенціалу 

господарюючого суб’єкта у змінних умовах зовнішнього середовища у 

рамках обраної місії та прийнятої мотивації діяльності, який 

пов’язаний із модифікацією існуючих і формуванням нових ринків 

збуту. Передбачає постійне оновлення асортименту продукції і 

технології її виробництва, удосконалення системи управління 

виробництвом і збутом у руслі концепції екологічно збалансованого 

розвитку.  

ІР з опорою на екологічні інновації (економічно ефективні і екологічно 

прийнятні) є природним шляхом розв’язання протиріч між 

економічним зростанням і збереженням чи навіть поліпшенням якості 

довкілля. У цих умовах на перше місце виходить спроможність 

запропонувати, розробити, виготовити, вивести на ринок і просувати 

на ньому товари (вироби чи послуги) з новими споживчими якостями, 

орієнтовані на задоволення існуючих потреб, але новими, не 

традиційними способами, або ж товари, що призначені для 

задоволення нових (у т.ч. принципово нових, наприклад: екологічний 

туризм, що набув популярності серед жителів розвинених країн; 

електричні системи автономного опалення, які є актуальними для 

України, оскільки вона має надлишок електричної енергії при дефіциті 

нафти і газу), екологічно орієнтованих потреб. 

У ряді випадків ці потреби цілеспрямовано формують, наприклад, у 

США за допомогою механізмів субсидування цілеспрямовано 

формується ринок енергозберігаючих побутових приладів. При цьому 

сплата винагороди здійснюється за зекономлену енергію. 
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О. Біловодська Механізм стратегічного управління 

інноваційним розвитком : монографія / 

за заг. ред. О. А. Біловодської. – Суми : 

Університетська книга, 2012. – 432 c. – 

С. 20; 87. 

Інноваційним вважають розвиток, який спирається на безперервний 

пошук і використання нових способів і сфер реалізації потенціалу 

підприємства в мінливих умовах зовнішнього середовища в межах 

обраної місії та прийнятого рівня мотивації діяльності, що пов’язаний з 

модифікацією наявних і формуванням нових ринків збуту. 

Інноваційний розвиток – постійний процес нововведень, які 

реалізуються на новітніх інформаційних технологіях у сферах 

організації управління, маркетингу, фінансів, продажів, навчання 

персоналу, а під регулюванням інноваційного розвитку розуміють 

заходи щодо цілеспрямованого, послідовного забезпечення реалізації 

інновацій 
М. Йохна Йохна М. А. Економіка і організація 

інноваційної діяльності : навч. посіб. / 

М. А. Йохна, В. В. Стадник. – Київ : 

Академія, 2005. – 400 с. 

Інноваційний розвиток – це спосіб економічного зростання, 

заснований на постійних і систематичних впровадженнях у 

виробництво нововведень, спрямованих на суттєве поліпшення усіх 

аспектів діяльності господарської системи, мінімальне використання 

певних ресурсних чинників для створення інноваційних товарів і 

формування конкурентних переваг із метою випуску 

конкурентоспроможної продукції. 
Л. Федулова  Інноваційний розвиток економіки: мо-

дель, система управління, державна 

політика / За ред. д-ра екон. наук., проф. 

Л. І. Федулової. – Київ : Основа, 2005. – 

С. 71 

Інноваційний розвиток економіки – головне завдання підвищення 

інноваційної активності на шляху використання  в базових галузях 

найсучасніших досягнень науки і техніко-інформаційно-

комунікаційних технологій, біотехнологій, нових матеріалів, ресурсо- 

та екологомістких технологій тощо 
Б. Маліцький  Маліцький Борис. Аналіз державної 

інноваційної політики України в 

контексті реалізації інноваційної моделі 

сталого економічного зростання / Борис 

Маліцький // Витримки з аналітичної 

роботи – Проекту «Ключові особливості 

iнноваційноϊ політики як основи для 

розробки заходів з посилення  інновацій,  

Інноваційний розвиток – це природний компонент 

мікроекономічного, соціального, політичного та інших сучасних 

процесів 
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Продовження табл. B.9 

 



 

 

 

1 2 3 
 що сприятимуть наближенню України до 

конкурентноϊ економіки знань – 

порівняння ЕС та України» за редакцією 

 

 Гудрун Румпф / Джорджа 

Строгiлопулоса / Ігоря Єгорова. Київ, 

червень, 2011 р. – Київ, Фенікс, 2011. – 

100 с. – С. 14–18 

 

М. Пашута Пашута Микола. Інновації як фактор 

випереджального розвитку економіки 

[Електронний ресурс] / Микола Пашута // 

Персонал. – 2006. – № 6. –Режим 

доступу: http://personal.in.ua/article. – 

Назва з екрана. 

Інноваційний розвиток – це процес структурного вдосконалення 

національної економіки, а також найхарактерніша прикмета сучасного 

етапу розвинутих країн 

Є. Антипін Антипін Є. Б. Управління інноваційним 

розвитком навчального закладу як педа-

гогічна проблема [Електронний ресурс] / 

Є. Б. Антипін. – Режим доступу: 

http://www.psyh.kiev.ua. – Назва з екрана. 

Інноваційний розвиток – це процес комплексної діяльності, який 

ґрунтується на створенні, освоєнні, інтерпретації, використанні і 

поширенні нової інформації з метою надання певній системі якісних 

змін. Це довготривалий національний проект, реалізація якого не 

повинна залежати ні від політичних, ні від будь-яких інших коливань 
В. Горбулін, 

О. Федоров 

Горбулін В. Україна космічна: старти в 

майбутнє. / В. Горбулін, О. Федоров // 

Дзеркало тижня 2007. – 31(24 серпня). 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.dt.ua/newspaper/articles/50974. 

– Назва з екрана.  

Інноваційний розвиток – це не лише технологічна, а й соціальна 

проблема 

В. Полохал Миколюк О. Криза як шанс для науки 

[Електронний ресурс] / О. Миколюк // 

Щоденна всеукраїнська газета. – 2009. – 

Режим доступу: http://www.day.kiev.ua. – 

Назва з екрана. 

«Системний інноваційний розвиток – це пріоритет кожної 

технологічно розвинутої країни» – думка професора Володимира 

Полохала 

Джерело: узагальнено та побудовано у табличному вигляді автором дисертації  на основі опрацьованих літературних джерел і оприлюднено 

у науковій праці [11, c. 444-447]. 

Продовження табл. B.9 
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Рисунок B.3 – Проекція інноваційного розвитку в економічному та соціальному контексті життєдіяльності 

…………………..промислового підприємства 

Джерело: узагальнено та побудовано автором дисертації, й оприлюднено у його науковй праці [60]. 
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ФОРМИ РОЗВИТКУ: 

еволюційна; 

революційна 

Під «розвитком» (прогресом) розуміють процес удосконалення елементів суспільних відносин,  матеріально-речових 

складових суспільства, соціально-економічних і матеріальних систем у цілому, а також перехід до принципово нових 

якісних характеристик системи. 

 

ВИДИ РОЗВИТКУ: 

прогресивний; регресивний 

Економічний розвиток передбачає кількісні та якісні зміни з глибокими 

структурними перетвореннями у відносинах власності, в системі 

суспільного поділу праці й зайнятості, в політиці доходів і соціальній 

сфері тощо. 

Економічне зростання - кількісні зміни у господарський діяльності, є 

вужчим поняттям, ніж економічний розвиток. 
 

 
ДЖЕРЕЛА ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ: 

розвиток на основі виробничих чинників; 

розвиток на основі інвестицій; 

розвиток на основі інновацій. 

 

ТИПИ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ: 

екстенсивний; інтенсивний; інноваційний  

 

ФАКТОРИ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ: 

екстенсивн, інтенсивні; ендогенні, екзогенні; 

праця, капітал, інновація 

 

СТАНИ РОЗВИТКУ:  

сталий розвиток; стабільний або нормальний стан; загрозливий 

стан; кризовий стан. 
 

Конкретизація цілей розвитку реалізується через 
планування, зокрема  

план економічного та соціального  
розвитку підприємства 

 

Метою плану економічного та соціального розвитку 

підприємства є пошук можливостей найбільш повного 

задоволення попиту на продукцію, збільшення питомої ваги 

якісної інноваційної продукції, підвищення ефективності 

використання виробничих потужностей, основних засобів і інших 

матеріальних і трудових ресурсів. 

 

 

Соціальний розвиток  передбачає соціалізацію особистості та 

розширення її внеску в розвиток організації і суспільства. 

Вирішення питань соціального розвитку колективу підприємства 

належать до найважливіших чинників підвищення ефективності 

виробництва, високої результативності виробничо-господарської та 

комерційної діяльності 

 



 

 

 

Таблиця B.10 – Дефініції поняття «Антикризове управління» 

Автор Праця Тлумачення 
С. Г. Бєляєва та 
В. І. Кошкін 

«Теория и практика 
антикризисного 
управления». 

Під антикризовим управлінням розуміють сукупність форм і засобів реалізації антикризових 
процедур, які стосовно конкретної організації-боржника відображають економічні відносини, 
що складаються при її оздоровленні або ліквідації 

Л. С. Ситнік «Організаційно-еконо-
мічний механізм анти-
кризового управління 
підприємством». 

Розглядає антикризове управління як здатність розробляти оптимальні шляхи виходу з кризової 
ситуації, визначати пріоритетні цінності в умовах кризи, координувати діяльність підприємства 
та його працівників щодо передбачення кризи, досягати ефективності їх праці в екстремальних 
умовах 

А. Д. 
Чернявський 

«Антикризисное 
управление». 

Головним завданням антикризового управління зазначає розробку найменш ризикових 
управлінських рішень, які дозволили б досягти поставленої мети і результату з мінімумом 
додаткових коштів і негативних наслідків 

А. П. Градова 
та  
Б. І. Кузін 

«Стратегия и тактика 
управления фирмой». 

Антикризове управління визначають як сукупність послідовних укрупнених заходів, таких як 
аналіз стану макро- і мікросередовища, вибір відповідної місії суб’єкта господарювання; 
вивчення економічного механізму виникнення кризових ситуацій і створення системи 
сканування зовнішнього і внутрішнього середовища з метою раннього виявлення слабких 
сигналів кризи, що наближається, та ін.  

Л. О. 
Лігоненко 

Антикризове управління 
підприємством: теоретико-
методологічні засади та 
практичний інструмен-
тарій». 

Під антикризовим управлінням розуміє постійний процес виявлення ознак кризових явищ і 
реалізацію генерального плану недопущення поширення цих явищ і стагнації розвитку суб’єкта 
господарювання протягом усього періоду його функціонування  

Е. М. Коротков «Антикризисное 
управление». 

Антикризове управління – це управління, в якому встановлено певним чином передбачення 
небезпеки кризи, аналіз її симптомів, заходів для зниження негативних наслідків кризи та 
використання її факторів для подальшого розвитку. 

О. О. Кузьмич   «Сутність державного 
антикризового управління 
банківським сектором». 

Звузивши поняття до певної сфери діяльності, дійшов висновку, що основним завданням 
державного антикризового управління в певному секторі є недопущення появи кризових 
ситуацій, тобто здійснення постійної оцінки та контролю за сильними і слабкими сторонами 
певної системи країни з метою підвищення фінансової стабільності та зниження ймовірності її 
краху, а в крайньому випадку – завчасна діагностика ризиків та вироблення системи заходів 
відвернення чи ефективної та швидкої локалізації й усунення їх негативних наслідків. 

 
Джерело: узагальнено автором дисертації на основі опрацьованих інформаційних джерел і оприлюднено у його наукових працях [67-70]. 
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Таблиця – Узагальнення змісту інноваційних теорій із позиції соціальних аспектів 

 

Рік Праця Автор Внесок 

1 2 3 4 

Класичні теорії інновацій 

1909 «Капіталістичний 

підприємець» 

В. Зомбарт Підприємець є носієм науково-технічного прогресу 

1910 «Економічний прогрес» В. Мічерліх Робота присвячена проблемам економічного розвитку та 

значенню нововведень 

1911 «Теорія економічного 

розвитку» 

Й. Шумпетер Визначена роль технічного нововведення як засобу, за 

допомогою якого «герой підприємець-інноватор» розраховує 

отримати більш високі прибутки на відміну від просто-

господаря 

Теорії циклічного розвитку 

1919 «Політична економія. 

Курс популярний» 

М. І. Туган-

Барановський 

З розвитком суспільства, з його прогресом роль стихійних 

матеріальних факторів (продуктивних сил) у суспільному 

житті буде знижуватися, а роль психологічних факторів, 

суспільної свідомості зросте 

Неокласичні (нові класичні постшумпетерівські теорії 

1975 «Технологічний пат» Г. Менш Пояснює кризові явища тим, що не вистачає базових інновацій 

через відсутність необхідних умов для науки і винахідництва, 

тобто таких, що заохотили б соціум, підприємця, інноватора, 

науковця 

1965 «Теорія економічної 

динаміки», 1954 – 1-е 

видання 

М. Калецкі Стверджував, що взаємодія інновацій та економічного досвіду, 

головним накопичувачем якого виступає, знову таки – людина, 

утворюють тенденцію розвитку суспільства 

Теорія прискорення (інноваційного підприємництва) 
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Продовження табл.  

1 2 3 4 

1980 «Теорія інноваційного 

підприємництва» 

Пітер Друкер 

 

«Атиповий цикл Кондратьєва»: під час спаду галузей промисловості 

спостерігається не стагнація, а економічне зростання, викликане 

підвищенням підприємницької активності. 

1980 «Теорія інноваційного 

підприємництва» 

Белл Міллер Виокремлено зв’язок між підприємництвом та інноваційною 

діяльністю. 

Акцентовано увагу на готовності соціуму самостійно знаходити 

нове і швидко прощатися з попередньою справою 

Соціально-психологічна теорія 

1990–2000 «Теорія стимуляторів» Х. Барнет, 

Є. Вітте,  

Е. Денісон 

Розвиток творчих здібностей та реалізація креативного потенціалу 

людини пов’язана, перш за все, з формуванням інноваційної 

культури, поряд з різноманітністю інших факторів та умов, 

врахування та використання яких суттєво впливає на ефективність 

інноваційної діяльності 

Теорія підривних інновацій (проривних технологій) 

2000– по 

наш час 

«Вирішення проблеми 

інновацій у бізнесі»,  

2003 р.; «Що робити 

далі?», 2004 р.; 

«Стратегія життя»,  

2013 р. 

Клейтон 

Крістенсен, 

Майкл 

Рейнор 

Рушійною силою прогресу стають абсолютно нові знання та 

інтелект людини, які руйнують традиційні принципи управління 

науково-технічною та інноваційною діяльністю, і, з’явившись у 

певній галузі, можуть призвести д руйнувань існуючих технологій. 

Це змінює співвідношення цінностей споживачів.  

К. Крістенсен ці технології називав підривні технології, які 

розпочинаючи принципово новий технологічний цикл виробництва 

товару, руйнують існуючу базову технологію. 

Нині Клейтона Крістенсена турбують питання впливу інновацій на 

освіту, охорону здоров’я та класову боротьбу 
Джерело: складено автором дисертації у табличному вигляді на основі опрацьованих літературних джерел і оприлюднено у його наукових 

працях [11, с.441, 92]. 
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Таблиця Е.1 – Спектр неолібералізму  

 

1. Неолібералізм у вузькому розумінні – Фрідріх А. Хайек: «Оновити класичний лібералізм!» 

2. Ревізія 

неолібералізму 

2.1. Ордолібералізм Вальтера Ойкена і Франца Сьома: «Створити і підтримати 

конкурентний порядок» 

2.2. Ліберальний 

інтервенціонізм 

2.2.1. Суспільно-політичний неолібералізм 

Вільгельма Репке: «Зміцнювати сили суспільної 

інтеграції» 

2.2.2. Неолібералізм в ринковій політиці 

Олександра Рюстова «Підтримати структурні зміни 

шляхом сприяння господарським суб’єктам» 

2.2.3. Соціальний неолібералізм Альфреда Мюллер-

Армака: «Поставити ринкове господарство на службу 

соціальному!» 

3. Соціальне ринкове господарство Людвіга Эрхарда: «Систематична економічна політика, що сприяє свободі» 

 

Джерело: [40, с. 11]. 
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7) реалізація енергозберігаючої моделі розвитку з розширенням 
використання нетрадиційних і відновлюваних джерел енергії, 
диверсифікацією енергопостачання та формуванням ефективної 
структури енергогенеруючих потужностей у промисловому 
виробництві; зменшення рівня енергомісткості виробництва 

6) визначення та законодавче закріплення чіткого порядку фі-

нансування (співфінансування) кластерів, пріоритетних проек-

тів, а також прозорого розподілу за результатами діяльності 

прибутку та активів 

5) оптимізація структури промислового виробництва з 
посиленням ролі внутрішнього ринку і прискореним розвитком 
видів діяльності, здатних забезпечити імпортозаміщення та 
приріст експорту в конкурентоспроможних секторах економіки 

4) активізація виробничої та фінансової кооперації із 

зарубіжними країнами на прийнятних для України умовах 

3) створення умов для проведення інноваційно-технологічної 
модернізації виробництва із збільшенням промислових 
виробництв новітніх технологічних укладів із поглибленою 
переробкою та випуском інноваційної продукції кінцевого 
споживання 

2) нагромадження та подальше використання у виробництві 

науково-технологічного, ресурсного та інтелектуального 

потенціалу 

1) визначення національних пріоритетів у промисловості 

шляхом забезпечення взаємоузгодженості параметрів 

промислової політики з бюджетною, податковою, митною 

політикою 

ОСНОВНІ ЗАХОДИ ЩОДО РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМ, ЯКІ ПЕРЕДБАЧЕНІ КОНЦЕПЦІЄЮ ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНОЇ 

ЦІЛЬОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ  ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОСТІ НА ПЕРІОД ДО 2020 РОКУ 

8) приведення системи технічного регулювання у відповідність 

із міжнародними стандартами стосовно якості продукції, 

екологічних вимог до продукції та технологічного процесу її 

виробництва, охорони праці, техніки безпеки 

9) упровадження екологічно ефективних методів організації 
виробництва, принципів корпоративної соціальної відповідальності з 
метою зменшення обсягів викидів і скидів, мінімізації утворення 
відходів і комплексного використання матеріально-сировинних 
ресурсів, у тому числі вторинних 

11) удосконалення підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців із 

вищою освітою, кваліфікованих робітників, професійного розвитку працівників 

промисловості 

10) розвиток технологій промислового виробництва, що 

унеможливлюють або зменшують обсяг використання 

екологічно небезпечних хімічних речовин та їх сполук 

 

Рисунок – Основні заходи щодо розв’язання нинішніх проблем у Концепції Загальнодержавної цільової економічної 

……………програми розвитку промисловості на період до 2020 року 
Джерело: побудовано автором дисертації на основі опрацьованого інформаційного джерела [144]. 5
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Таблиця Е.2 – Очікувані соціально-економічні трансформації при переході до інноваційного розвитку, що базується 

…………………….на інформації та знаннях 

 
Вид трансформації Основний зміст 

Технологічна Від технології, що базується на засобах виробництва, до технології, що будується на інформації 

Просторово-часова концентрація 

виробничих факторів 

Від концентрації в просторі до концентрації в часі з роззосередженням у просторі 

Виробниче середовище Від централізованого колективного середовища до децентралізованих робочих місць 

Характер праці Від домінування економічно необхідної праці до превалювання творчої діяльності 

Форми мотивації праці Від мотивації, що ґрунтується на економічному примусі, до мотивації, що ґрунтується на соціально-

психологічному впливі 

Економічні відносини Від відносин заснованих на економічних угодах, до відносин, що базуються на інформаційному 

контролі 

Комунікації Від передачі переважно матеріальних субстанцій до передачі переважно інформації 

Споживання  Від пріоритету споживання матеріальних благ до пріоритету інформаційних благ 

Середовище існування Від урбаністичних поселень до формування життєсприятливих комплексів 

Економічна парадигма Від економіки необмежених ресурсів до економіки обмежених ресурсів і замкнутого простору 

Політична Від влади власників засобів виробництва до влади інтелектуальної еліти, яка контролює інформацію 

Соціальна організація Від субрегіональної соціальної організації до глобальної 

Культура  Від субетнічного розвитку культур до екуменічного 

Освіта Від набуття знань до формування навичок самоосвіти 

Конкуренція Від прямої конкуренції на товарних ринках до суперництва за залучення засобів споживання 

Суспільна мотивація Від пріоритету негативної мотивації до пріоритету позитивної 

Менеджмент Від спеціалізованих функцій менеджменту до індивідуального самоуправління 

Управлінська концепція Від централізованого командного управління до децентралізованого 

 

Джерело: [59, с. 23]. 

5
1
1
 



 

 

 

  

 

Таблиця Ж.1 – Перелік пріоритетів, що визначають систему цілей СІСОРЕ  

 
Сфера дослідження (макроекономічні 

показники) 

Найменування показника 

1 2 

Показники успішності країни (вектор параметрів функції мети) {YN} 

Економіка 1) ВВП; 

2) ВВП / душу населення 

3) енергоефективність ВВП; 

4) інвестиції в основний капітал; 

5) темпи зростання продуктивності праці; 

6) рівень інфляції; 

7) частка доданої вартості. 

Екологія Коефіцієнти забрудненості ґрунту, води і повітря; енергомісткість ВВП 

Соціальна сфера: 

1) демографічні та гуманітарні 

показники: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) демографічні показники на міській та позаміській території країни і за віковими 

категоріями; 

2) народжуваність; 

3) смертність; 

4) очікувана тривалість життя; 

5) міграційне сальдо; 

6) рівень безробіття; 

7) співвідношення середньої ЗП і прожиткового мінімуму; 

8) частка населення за межею прожиткового мінімуму; 

9) площа житлових приміщень на одного жителя; 

10) відношення ціни одного кв. метра житла і середнього доходу населення; 

11) час надання екстреної медичної допомоги; 

12) коефіцієнт урбанізації; 

13) структура витрат сім'ї (харчування, житло , освіта, лікування , дозвілля ...); 

14) обсяг пасажирських перевезень; 

15) коефіцієнт шлюбності; 

16) охоплених населення Інтернетом і іншими видами зв’язку; 

17) співвідношення оплат праці по галузях; 

18) кількість автомобілів на 1 000 населення; 
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 19) площа житлових приміщень на одного жителя 

2) наука, культура та освіта: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) кількість патентів на душу населення і кількість виданих патентів за кордоном; 

2) кількість наукових працівників на 1 0000 чол. населення; 

3) кількість наукових і конструкторських установ; 

4) кількість національно контрольованих критичних технологій; 

5) число наукових цитувань національних вчених на душу населення; 

6) кількість наукових відкриттів; 

7) частка наукомісткої продукції на душу населення; 

8) частка наукомісткої продукції на світовому ринку; 

9) частка інноваційної продукції за структурою випуску; 

10) частка сировини і частка наукомісткої продукції в експорті; 

11) частка наукомісткої продукції та сировини в імпорті; 

12) соціологічні дані про схильність населення країни: а) до праці; б) до колективізму; 

г) до душі; д) до нематеріальних цінностей; є) до матеріальних цінностей; ж) до тер-

пимості; з) до альтруїзму; к)до цінності людського життя; л )до співпереживання; м)до 

сім'ї; н )до прагнення до досконалості; п) до дітності; р) до любові (не проти сексу, а до 

людської любові); с) до керівництва країни; т)до патріотизму; ш)до власної цивілізаційної 

та іншої ідентичності; 

13) частка населення, яке продовжує навчання з 25 до 64 років; 

14) частка населення з вищою освітою; 

15) кількість медалей на міжнародних олімпіадах школярів і студентів; 

16) кількість студентів на 10 000 чол. населення; 

17) частка іноземних студентів у загальному числі студентів; 

18) громадське здоров’я; 

19) медалі на міжнародних спортивних змаганнях; 

20) охоплених фізкультурою (відвідування гуртків, секцій ... ); 

21) споживання на душу видів продовольства: м’яса, молока, яєць, фруктів чи овочів, 

риби, хліба; 

22) захворюваність за видами: 

соціальні хвороби: туберкульоз, СНІД, венеричні захворювання;куріння, алкоголізм, 

наркоманія; 

показники для індексу оцінки психічного стану суспільства на сто тисяч населення: 

а) кількість самогубств; 

б) кількість захворювань органів і нервової системи; 

в) кількість психічних розладів; 

Продовження табл. Ж.1 
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 г) кількість вбивств; 

д) число розлучень; 

ж) число безпритульних. 

Групи інтегруючих показників успішності країни  

1) Внутрішні інтегруючі показники 

країни (в межах країни): 
Показники безпеки держави: 

1) показник масштабів корупції; 

2) масштаби тіньової економіки; 

3) частка іноземного капіталу в підприємствах стратегічного призначення та 

інфраструктури держави; 

4) частка імпорту в продовольстві, ліках, критичних технологіях, сировині. 

5) конфлікти і злочини на національному ґрунті; 

6) схвалення влади суспільством, стан політичного середовища; 

7) страйки, бунти; 

8) частка осіб, що розташовані в ізоляції від населення. 

9) споживання на душу видів продовольства: м'яса, молока, яєць, фруктів овочів , риби, 

хліба. 

2) Зовнішні інтегруючі показники 

країни світові рейтинги та індекси 

(країна очима світової спільноти) 

Ставлення до країни народів світу (соц. опитування): 1) GRICS (інтегральний показ-ник 

держ. управління); 2) індекс демократії, 3) індекс непрозорості, 4) індекс свободи преси; 

4) індекс світової конкурентоспроможності; 5) EIS (European Innovation Scoreboard); 6) 

Світовий рейтинг благодійності (CAF); 7) індекс щастя; 8) індекс розвитку людського 

капіталу (ІРЛП) 

Вектор параметрів управлінського вибору{ХN} 

Незалежні показники в державному 

управлінні  

 

1) коефіцієнт монетизації економіки – обсяги агрегату M1, М2, М3, віднесені до ВВП (%); 

2) золотовалютні резерви; 3) структура золотовалютних резервів (монетарне золото / 

валюта / цінні папери); 3) курс національної валюти до долара (скільки коштує долар в 

місцевій валюті, наприклад, юань/дол.); 4) ставка рефінансування Національно банку; 

5) коефіцієнт мультиплікації грошової маси національної банківської системи; 6) обсяг 

фонду обов’язкового резервування банків; 6) швидкість обороту в країні грошової маси (за 

Фішером); 7) частка національного кредитного портфеля на виробничий кредит і на 

споживчий кредит; 8) частка держвидатків у ВВП; 9) частка інвестицій у ВВП; 10) частка 

державних інвестицій у всіх інвестиціях; 11) частка державних інвестицій у всіх 

інвестиціях по галузях; 12) частка іноземних інвестицій у всіх інвестиціях; 13) частка 

приватних інвестицій у всіх інвестиціях; 14) частка регіональних державних інвестицій (з 

місцевих бюджетів); 15) частка прямих інвестицій у всіх інвестиціях; 16) частка порт-

фельних інвестицій у всіх інвестиціях; 17) експорт капіталу (накопичений і поточний  

Продовження табл. Ж.1 
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 річний); 18) імпорт капіталу (накопичений і поточний річний) 19) частка оплати праці у 

ВВП; 20) мінімальна оплата праці (годинна вартість ); 21)середня величина оплати праці; 

22) частка держборгу у ВВП; 23) частка сумарного (державного і корпоративного) 

зовнішнього боргу країни у ВВП; 24) рентабельність по галузях; 25) частка споживання 

домашніх господарств у ВВП; 26) частка держвласності в структурі  власності країни; 27) 

обсяг держборгу зовнішнього до внутрішнього; 28) обсяг (річний) валового випуску за 

галузями; обсяг річний інвестицій за галузями; 29) зайнятість за галузями; 30) обсяг 

(річний) доданої вартості за галузями; 31) обсяг вироблюваної електроенергії; 32) обсяг 

споживаної енергії;33) податок на прибуток; 34) податок ПДВ; 35) експорт; 36) імпорт; 

37) зовнішньоторговельний оборот (Е + І) / ВВП; 38) середня імпортна митна ставка; 

39) середня експортна митна ставка; 40) частка податків у ВВП; 41) відношення мак-

симальної до мінімальної ставки прибуткового податку за прогресивною шкалою; 

42) коефіцієнт фондів; 43) Коефіцієнт Джині; 44) пенсійний коефіцієнт заміщення; 

45) різниця між регіонами по ВВП на душу, з інвестицій на душу, по середній оплаті праці, 

по зайнятості; 46) обсяг доходів і видатків державного централізованого бюджету; 47)обсяг 

доходів і витрат консолідованого бюджету; 48) частка від усіх видатків державного 

централізованого бюджету на загальнодержавні видатки; 48) частка від усіх видатків 

державного централізованого бюджету на оборону; 49) частка від усіх видатків державного 

централізованого бюджету на безпеку; 50) частка від усіх видатків державного 

централізованого бюджету на підтримку економіки; 51) частка від усіх видатків 

державного централізованого бюджету на ЖКГ; 52) частка від усіх видатків державного 

централізованого бюджету на екологію; 53) частка від усіх видатків державного 

централізованого бюджету на освіту 54) частка від усіх видатків державного цент-

ралізованого бюджету на культуру; 56) частка від усіх видатків державного централі-

зованого бюджету на охорону здоров’я); 57) частка від усіх видатків державного 

централізованого бюджету на соціальну політику; 58) частка від усіх видатків державного 

централізованого бюджету на дотації суб’єктам України (або провінціям в інших країнах); 

59) частка від усіх видатків державного централізованого бюджету на науку; 60) частка у 

видатках державного централізованого бюджету на економіку субсидій АПК; 

61) відношення числа платних місць до бюджетних в освіті; 62) витрати на утримання 

армії; 63) частка чисельності армії в населенні країни; 64) частка чисельності всіх силових 

структур у населенні країни. 

Групи показників за видами економік 

Показники інноваційної  економіки 

 

Головний ресурс – інновація як втілений результат інтелектуальної праці: 

1) частка наукомісткої продукції на душу населення; 

Продовження табл. Ж.1 
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 2) частка наукомісткої продукції на світовому ринку; 

3) частка інноваційної продукції за структурою випуску; 

4) частка сировини і частка наукомісткої продукції в експорті; 

5) частка наукомісткої продукції та сировини в імпорті. 

Показники економіки знань Головний ресурс – знання як матеріалізована форма інформації: 

1) кількість патентів на душу населення і кількість виданих патентів за кордоном; 

2) кількість наукових відкриттів; 

3) число наукових цитувань національних вчених на душу населення; 

4) кількість об’єктів інтелектуальної власності (авторська пропозиція); 

5) кількість наукових співробітників (авторська пропозиція). 

Показники інформаційної економіки Головний ресурс – інформація як загальна характеристика країни: 

1) охоплених населення Інтернетом та іншими видами зв’язку; 

2) відвідування театрів, філармоній, музеїв і т. д., їх кількість 

3) кількість національно контрольованих критичних технологій; 

4) частка населення, яке продовжує навчання з 25 до 64 років; 

5) частка населення з вищою освітою; 

6) кількість медалей на міжнародних олімпіадах школярів і студентів; 

7) кількість студентів на 10 000 чол. населення; 

8) частка іноземних студентів в загальному числі студентів; 

9) громадське здоров'я; 

10) медалі на міжнародних спортивних змаганнях; 

11) охоплених фізкультурою (відвідування гуртків, секцій). 

Групи інтегрованих показників нової 

економіки  

1) ВВП; ВВП/душу населення; енергоефективність ВВП; продуктивність праці; додана 

вартість; обсяг реалізації інноваційної продукції; наукомісткість ВВП; % НДДКР у ВВП; 

2) енергомісткість ВВП; коефіцієнти забрудненості ґрунту, води і повітря (обсяг викидів 

СО2 на душу населення); 

3) тенденції зміни чисельності населення країни, структура стратифікації населення, 

структура форм власності, рівень задоволення ЖВІ населення країни (авторська 

пропозиція). 

 

Джерело: узагальнено, сформовано та побудовано у табличному вигляді автором дисертації на основі опрацьованого джерела [176].  
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Таблиця Ж.2 – Принципи управління ІФССОРЕ  

 
№ Принципи Характеристика 

 

1 2 3 

 Принципи управління ІФССОРЕ на макро-  рівні 

1 Оптимального визначення точки 

економічного зростання  

Передбачає обрати ту галузь, яка послужить поштовхом до розвитку всієї економіки 

2 Щедрої винагороди праці та соціальної 

справедливості 

Є наслідком і причиною суспільного добробуту: «надлишок заробітної плати зовсім не має 

поганих наслідків для суспільства» поряд із принципом соціальної справедливості 

3 Створення балансу інтересів зацікавлених 

сторін,  

Доводить необхідність побудови такої соціально-економічної політики держави, від якої 

будуть вигравати всі 

4 Надання ролі держави як творця 

сприятливих умов для вітчизняного 

інноваційного підприємництва 

Передбачає створення державою сприятливих умов для вітчизняного інноваційного підприєм-

ництва 

5 Пропорційного розвитку та активної 

зовнішньоекономічної діяльності. 

Країна сильна і багата, коли багаті її громадяни, коли органічно розвиваються різні галузі її 

господарства, коли є що вивозити і чим торгувати з іншими державами 

6  Першочерговості задоволення людських 

потреб при плануванні 

Визначає динамічність рівноваги народногосподарського плану 

7 Розвитку духовно-інтелектуальних засад 

суспільних продуктивних сил 

Передбачає створення державою умов для розвитку духовно-інтелектуальних засад 

8 Розвитку науки та освіти на всіх її щаблях Передбачає розвиток науки та освіти на всіх її щаблях – від початкової освіти, навчання 

масових професій і до найвищого 

9 Верифікації 

 

Означає здійснення постійної ідентифікації результатів і поставлених завдань 

10 Ефективного формування цілей розвитку  Передбачає професійне формування цілей розвитку економічних систем 

11 Розгляду соціально-економічної 

стабільності як процесу подібно класичній 

механіці (Толкотт Парсонс)  

Передбачає застосування субпринципу інерції (процес дії буде продовжуватися до тих пір, 

поки протилежно спрямовані мотивуючі сили не затримають або не відхилять його); 

субпринципу внутрішньої реакції (якщо в системі має місце зміна напряму дії, система прагне 

перешкоджати цьому за допомогою внутрішніх змін, які порівнянні по мотиваційною силою, 

але протилежні за напрямом); та субпринципу реакції на зовнішні зусилля (будь-яка зміна 

швидкості процесу дії прямо пропорційна величині мотиваційного зусилля) [158, с. 22–26] 

12 Етичного інвестування Передбачає зміну способу ведення діяльності та імплементацію соціально відповідальної 

поведінки в стратегію розвитку економічної системи. 
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 Принципи управління ІФССОРЕ на мікро- рівні 

(розвитку інноваційної діяльності на промислових підприємствах за  О. А. Біловодською) [59, с. 22–24] 

1 Адаптивності  

 

Прагнення до підтримання певного балансу зовнішніх і внутрішніх можливостей розвитку 

2 Динамічності  Динамічне приведення у відповідність цілей і спонукальних мотивів (стимулів) діяльності 

підприємства (у тому числі його власників, менеджерів, фахівців, працівників) 

3 Самоорганізації  Самостійне забезпечення підтримки умов функціонування, тобто самопідтримка обміну 

ресурсами (інформаційними, матеріальними, фінансовими) між елементами виробничо-

збутової системи підприємства, а також між підприємством і зовнішнім середовищем 

4  Саморегуляції Коригування системи управління інноваційно орієнтованою виробничо-збутовою діяльністю 

підприємства відповідно до змін умов функціонування 

5 Саморозвитку  Самостійне забезпечення умов тривалого виживання і розвитку підприємства на основі 

розроблення, створення і просування інновацій на ринок (відповідно до його місії і прийнятої 

мотивації діяльності) 

 

Джерело: узагальнено, систематизовано та побудовано у табличному вигляді автором дисертації на основі опрацьованих літературних 

джерел [54, 59]. 
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Таблиця Ж.3 – Законодавча та нормативно-правова база у сфері інноваційної діяльності України 

 

Назва документа Дата 

прийняття, 

номер 

Спрямування 

1 2 3 

Закон України «Про наукову і 

науково-технічну діяльність» 

13.12.1991 

№ 1977-XII 

Визначає правові, організаційні та фінансові засади функціонування і 

розвитку науково-технічної сфери, створює умови для наукової та 

науково-технічної діяльності, забезпечення потреб суспільства й 

держави в технологічному розвитку 

Постанова ВРУ «Про 

Концепцію науково-тех-

нологічного та інноваційного 

розвитку України»  

13.07.1999 р. 

№ 916-XIV 

Визначає головні цілі, пріоритетні напрями й механізми науково-

технологічного та інноваційного розвитку України 

Закон України «Про пріоритетні 

напрями розвитку науки і 

техніки» 

11.07.2001 р. 

№ 2623-ІІІ 

Визначає правові та організаційні засади цілісної системи формування 

та реалізації пріоритетних напрямів розвитку науки й техніки в Україні 

Закон України «Про інноваційну 

діяльність» 

4.07.2002 р. 

№ 40-IV 

Визначає правові, економічні та організаційні засади державного 

регулювання інноваційної діяльності в Україні  

Закон України «Про державне 

регулювання діяльності у сфері 

трансферу технологій» 

14.09.2006 р. 

№ 142-V 

Визначає правові, економічні, організаційні та фінансові засади 

державного регулювання у сфері трансферу технологій 

Розпорядження КМУ «Про 

схвалення концепції розвитку 

національно інноваційної 

системи» 

17.06.2009 р. 

№ 680-р 

Визначає основні засади формування та реалізації збалансованої 

державної політики з питань забезпечення розвитку національної 

інноваційної системи, спрямованої на підвищення 

конкурентоспроможності національної економіки 
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Закон України «Про пріоритетні напрями 

інноваційної діяльності в Україні» 

8.09.2011 р. 

№ 3715-VI 

Закон України «Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності 

в Україні» 

Постанова КМУ «Деякі питання 

визначення середньострокових пріоритет-

них напрямів інноваційної діяльності 

загальнодержавного рівня на 2012–2016 

роки» 

12.03.2012 р. 

№ 294 

Визначає середньострокові пріоритетні напрями інноваційної 

діяльності загальнодержавного рівня 

Постанова КМУ «Деякі питання 

визначення середньострокових пріоритет-

них напрямів інноваційної діяльності 

галузевого рівня на 2012–2016 роки» 

17.05.2012 р. 

№ 397 

Визначає середньострокові пріоритетні напрями інноваційної 

діяльності галузевого рівня  

Розпорядження КМУ «Про схвалення 

Концепції реформування державної 

політики в інноваційній сфері» 

10.09.2012 р. 

№ 691-р 

Визначає концептуальні засади державного регулювання в 

інноваційні сфері, формування економічних структур і 

організаційних основ інноваційної діяльності, створення 

належної інституціональної бази, створення сучасного ринку 

інновацій і технологій, визначення механізму оперативного 

реагування на зміни в інноваційній сфері 
 

Джерело: офіційний портал Верховної Ради України [62, c. 16]. 
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Таблиця Ж.4 – Альтернативні типи управління щодо підтримки та розвитку інноваційної діяльності 

 

№ Критерії Типи управління 

1 2 3 

1 Обрані засоби Командно-адміністративне; економічне; соціально-економічне; технократичне управління 

2 Роль ринку в здійсненні 

управління 

Планово-директивне; маркетинг; цільове управління; проблемно-орієнтоване 

3 Ступінь організаційної 

жорсткості 

Регламентне управління; нормативне управління; соціально регульоване 

4 Розподіл повноважень Високоцентралізоване; децентралізоване; гнучкий розподіл повноважень 

5 Особистий фактор в 

управлінні і роль 

менеджера 

Автократичне; колегіальне; корпоративне; ліберальне 

6 Пріоритет в організації Функціонально-виробниче управління; управління за результатами; стратегічне 

управління; програмно-цільове. Поряд із цим автор вважає доцільним стратегічне 

управління розглядати з обов’язковим випередженням внутрішніх та зовнішніх загроз 

7 Ступінь розвинутості 

мотиваційної діяльності 

Адміністративний менеджмент; мотиваційний менеджмент з обмеженою областю 

мотивації; антимотиваційний менеджмент; антимотиваційний менеджмент системної 

мотивації.  

Автор упевнений, що мотиваційний менеджмент системної мотивації повинен відображати 

ЖВІ всіх членів трудового колективу. 

8 Глибина кризи  Управління, що підвищує імовірність кризи; управління в зоні безпеки кризи; антикризове 

управління; управління стабілізацією. Проте автор наполягає на виділенні ще одного типу в 

трактуванні «управління прогнозними темпами зростання після стабілізації» 

9 Особливості об’єкту 

управління 

Управління комплексом; управління диверсифікованою фірмою; управління проектом; 

управління підприємством 

10 Ступінь науковості Політизоване управління; науково-концептуальне; емпіричне управління; прагматичне 

11 За організацією етапів 

процесу управління  

 

Лінійний, корегований, розгалужений, ситуаційний, пошуковий, цільовий, програмний 
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 Тип управління Характеристика типу управління 

11.1 Лінійний Характеризується жорсткою послідовністю етапів, які здійснюються та використовуються у 

разі типових ситуацій і рішень, що повторюються або є елементарними. Здійснюється за 

традиційно відомим алгоритмом дій: цілепокладання; характеристика ситуації; визначення 

проблеми; розробка та реалізація управлінського рішення; оцінка отриманих результатів, а 

також у випадку виникнення відхилень постає потреба у наступному етапі – корегуванні 

дій 

11.2 Корегований Характеризується необхідністю додаткового коригування кожного з етапів процесу 

управління після проходження наступного етапу. Застосування під час розробки 

управлінського рішення оптимістичного критерію Лапласа (нові ринки, нова продукція, 

нова технологія) дозволить, на думку автора, прийняти оптимальне управлінське рішення в 

умовах невизначеного середовища. В основі застосування даного критерію Лапласа лежить 

принцип недостатнього обґрунтування: якщо ймовірності станів невідомі, то немає підстав 

вважати їх різними, тобто ймовірності усіх станів вважають рівними [207] 

11.3 Розгалужений Полягає в методологічному розподіленні дій на окремих етапах. Використовується, коли 

неможливо узагальнити оцінки ситуації і виділити головну, ключову проблему. Під час 

розробки управлінського рішення доцільно, на думку автора, застосовувати метод 

динамічного програмування [208]. Слід зауважити, що у моделях лінійного та динамічного  

програмування, а також транспортних моделях оптимальне рішення приймається за 

наявності точної інформації, тобто в умовах визначеності 

11.4 Ситуаційний Характеризується тим, що починається ситуацією, з якої й виходить пошук проблеми та 

розробка рішення. Використовується в умовах невизначеності відносно мети впливу, що 

виправдовує, на думку автора, застосування критерію помірності Севіджа під час розробки 

управлінського рішення [207] – обираємо начебто серединний шлях, оскільки поки що 

невідомо, як найкраще діяти. Цей критерій вважають «помірно обережним» 

11.5 Пошуковий Характеризується прозорістю цілей, але неможливістю достовірно оцінити майбутню 

ситуацію та сформулювати основну проблему. Застосовується в умовах відсутності базових 

критеріїв для її оцінки, коли рішення приймається на основі цілей. Застосування 

песимістичного критерію Вальда [207, 209] під час розробки управлінського рішення 

сприятиме, на думку автора, успішному досягненню поставленої мети під час виникнення   

Продовження табл. Ж.4 
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  форс-мажорних обставин. Критерій досить «обережний», заснований на виборі найкращої 

альтернативи з найгірших (з двох проблем обираємо найменшу) 

11.6 Цільовий Відображає особливий вплив головної мети на всі етапи процесу управління. При цьому 

типі управління необхідна декомпозиція цілей та побудова «дерева цілей». Враховуючи той 

факт, що людина – головна складова соціально-економічної системи, яка здійснює цю 

побудову доцільним є застосування критерію Гурвіца [207, 209], а це включає ставлення 

самого менеджера – його оптимізм чи песимізм. Це комплексний критерій, який вважають 

«занадто оптимістичним» через те, що керівник розраховує на найкращий варіант із 

можливих. Крім того критерій Гурвіца використовують як алгебраїчний критерій стійкості 

під час моделювання динамічних систем 

11.7 Програмний Являє собою модифікацію цільового типу і полягає в розробці програми на етапах оцінки 

ситуації і виділення проблеми. Програму розглядають як інтегрований етап процесу 

управління. Автор наголошує на доцільності застосування під час розробки управлінського 

рішення методу лінійного програмування, що сприятиме успішному досягненню 

поставленої мети у разі необхідності раціонального розподілення ресурсів. Поряд з тим 

автор вважає доцільним виокремити тип управління – структурно-кадровий, який 

характеризується вибором раціональної структури багатоконтурної системи управління та 

оптимальним складом управлінських кадрів для реалізації управлінських рішень із метою 

результативного відпрацювання по своїх контурах із випередженням внутрішніх і 

зовнішніх загроз, а також з ефективним використанням наявних ресурсів у межах 

планового завдання. Саме тут, на думку автора, корисним стане застосування структурно-

параметричної моделі управління [210, c. 107]. 
 

Джерело: узагальнено, систематизовано та побудовано у табличному вигляді автором дисертації на основі орпцювання літературних джерл 

[207-211] і репрезентовано наукові йспільноті у його працях [212, 213]. 
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Рисунок Ж.1 – Типологія управління як інструмент підтримки та розвитку 

……………...........інноваційної діяльності промисловості в контексті 

…………………...задоволення ЖВІ населення: минуле, сучасне, майбутнє 

Джерело: розроблено автором дисертації та оприлюднено у його науковій праці [215]. 

 

 
 

 

Рисунок Ж.2 – Зміст, процес і фактори формування національного 

……………………..істеблішменту в контексті управління ІФССОРЕ 

Джерело: узагальнено та побудовано автором дисертації на основі опрацьованих 

літературних джерел [50, 219] і оприлюднено у його науковій праці [222]. 
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Таблиця Ж.5 – Аутсорсинг на промислових підприємствах як новий механізм балансування змін із заданою швидкістю у 

………………..просторі та часі: переваги, можливості та шляхи зниження витрат 

 

Переваги, 

можливості, шляхи 

Характеристика 

Переваги та 

можливості 

аутсорсингу  

1) концентрація основних зусиль і ресурсів організації на профільних елементах її діяльності 

завдяки делегуванню окремих функцій стороннім організаціям; 2) зниження собівартості функцій, 

переданих аутсорсеру, оскільки останній має доступ до необхідних ресурсів за сферою своєї 

спеціалізації; 3) підвищення якості та надійності делегованих функцій та бізнес-процесів через 

вузьку спеціалізацію партнера по аутсорсингу; 4) зниження витрат на експлуатацію будівель та 

споруд, техніки, інформаційних технологій (постійні витрати змінюються змінними); 5) економія 

на штатному персоналі (аутстафінг); 6) спрощення організаційної структури управління; 

7) можливість диверсифікації діяльності за рахунок вивільненого потенціалу [232, с. 121–122]. 

Шляхи суттєвого 

зниження витрат від  

застосування 

аутсорсингу 

1) спрощення процесу виробничо-господарської діяльності; 2) заміни частини постійних витрат 

змінними; 3) можливості отримувати послуги у момент виникнення потреб; 4) залучення за 

контрактом висококваліфікованих фахівців для розв’язання особливо складних евристичних 

проблем; 5) зниження витрат на контроль якості переданих на аутсорсинг бізнес-процесів; 

6) зниження витрат на експлуатацію обчислювальної техніки, використання інформаційних 

технологій, формування, збереження і захист баз даних; 7) вдосконалення роботи інших 

внутрішніх структурних підрозділів підприємства на основі використання досвіду чи інфор-

маційної бази аутсорсера, реалізації ініційованих ним заходів щодо поліпшення діяльності 

підприємства та формування внутрішньогосподарського конкурентного середовища.  
 

Джерело: узагальнено та побудовано у табличному вигляді автором дисертації на основі опрацьованих інформаційних джерел [232, с. 121–

122]. 
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Рисунок – Антикризовий аспект розвитку процесів управління та виробництва промислового підприємства 
 

Умовні позначення: А, В, С – граничні позначки експлерентного, патентного та віолентного етапів розвитку підприємства; 

 «–», «+» – можливі варіанти розвитку ситуації після проходження точки С (критичної точки)  

 
Джерело: побудовано автором дисертації та оприлюднено у його наукових працях [241, 242]. 
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Таблиця – Порівняльна характеристика понять «показник», «індикатор», «індекс», «критерій» 

 
Предмет 

дослідження 

Характеристика 

«Показник» Давно й інтенсивно використовується у сфері управління виробничими та економічними процесами. І хоча 

показник може мати і кількісне, і якісне, і порядкове значення, словникове тлумачення показника в 

економіці – «чисельна характеристика окремих сторін діяльності». Якщо говорити про смислові 

розходження, то досить умовно можна стверджувати, що показник – це, насамперед, реєстратор змін 

значень контрольованих величин, а індикатор – швидше покажчик на появу або виявлення будь-якого 

об’єкту, ознаки або тенденції. Так, «показник» і «індикатор» – це вельми близькі терміни, що не важко 

помітити за їхнім вихідним змістом, тим більше, що показник – не що інше, як переклад англійського слова 

indicator. І той і інший терміни можуть означати елемент характеристики будь-якого об’єкту, процесу або 

явища, що застосовується як у складі такої характеристики, так і окремо. Щодо відмінностей, то їх можна 

помітити, аналізуючи досвід і сфери реалізації цих понять 
«Індикатор» З точки зору вітчизняної практики використання достатньо «молодий» термін, що має більш широку сферу 

застосування, яка виходить за межі економіки. В економіці це, передусім «показник еволюції економічної 

або фінансової величини, особливо значущої для проведення загальної економічної політики та оцінки її 

результатів». У соціології та демографії, як правило, це покажчик наявності, появи або зміни значення 

деякої істотної ознаки. У цих областях індикатор часто замінює слово «показник». Індикатор 

застосовується для позначення тенденції або характеристики об’єктів і явищ, що описуються 
«Індекс» Індикатор несе в собі агрегований сенс або має форму індексу і застосовується під час характеристик 

великомасштабних об’єктів, зокрема в міжнаціональних порівняннях, у тому числі при оцінці якості життя 

населення на національному рівні. При цьому «індекс» (лат. іndex від indico – вказую, subscript)  – це 

число, букви або інші символи, що вказують місце елемента в сукупності або характеризує стан певної 

системи (список, реєстр, покажчик), і характеризує за певний період у відсотках до вихідної цифри, яку 

беруть за 100 % 
«Критерій»  Ознака, на основі якого відбувається оцінка, визначення, класифікація будь-чого (грец. kriterion – міра для 

вирішення) 
 
Джерело: узагальнено, систематизовано та побудовано у табличному вигляді автором дисертації  [11, c. 472]. 
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Таблиця К.1 – Формування масиву даних для визначення порогових значень ЖВІ населення із переліку країн членів ЄС 

………………..(Німеччина, Польща, Латвія) 
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 %
 

Д
о
в
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д

о
 

у
р
я
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у
, 
%

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 Німеччина 

2007 … 47 90 91 79 90 46 31 93,9 50 67 52 

2008 … 86 90 91 79 90 46 31 93,9 50 67 52 

2009 … 86 90 91 79 90 46 31 93,9 50 67 52 

2010 … 86 90 91 79 90 46 31 93,9 50 67 52 

2011 65,6 86 90 91 79 90 46 31 93,9 50 67 52 

2012 60 86 90 91 79 90 46 31 94 50 67 52 

2013 … … 90 … … … … … … 50 67 52 

2014 62 89 90 80 75 88,5 61 27 94 71 64 71 

2015 62 89 90 80 75 88,5 61 27 94 71 64 71 

max 65,6 89 90 91 79 90 61 31 94 71 67 71 

 Польща 

2007 ... 45 66 83 68 75 18 … 90 22 47 27 

2008 ... 42 66 83 68 75 18 ... 90 22 47 27 

2009 ... 42 66 83 68 75 18 25 90 22 47 27 

2010 ... 42 66 83 68 75 18 25 90 22 47 27 

2011 60,8 42 66 83 68 75 18 25 90 22 47 27 

2012 60 42 66 83 68 75 18 ... 90 22 47 ... 

2013 ... ... 66 ... ... ... ... ... ... 22 47 ... 
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Продовження табл. К.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

2014 67 47 68 44 66 73 25 9 86 42 51 21 

2015 67 47 68 44 66 73 25 9 86 42 51 21 

max 67 47 68 83 68 75 25 25 90 42 51 27 

 Літва 

2007 ... 29 29 73 45 46 14 25 84 18 42 15 

2008 ... 51 29 73 45 46 14 25 84 18 42 15 

2009 ... 51 29 73 45 46 14 25 84 18 42 15 

2010 ... 51 29 73 45 46 14 25 84 18 42 15 

2011 51,1 51 29 73 45 46 14 25 84 18 42 15 

2012 54 51 29 73 45 46 14 ... ... ... 42 15 

2013 ... ... 29 ... ... ... ... ... ... ... 42 ... 

2014 59 53 34 50 53 58 16 11 85 38 55 37 

2015 59 53 34 50 53 58 16 11 85 38 55 37 

max 59 53 34 73 53 58 16 25 85 38 55 37 

Умовні позначення:... – дані відсутні 

Джерело: складено автором дисертації на основі вибіркових даних добробуту населення Доповіді ООН про людський розвиток 2014, 

2016 рр. [256, 306,307]. 
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Таблиця К.2 – Результати формування порогових значень із переліку країн членів ЄС (Німеччина, Польща, Латвія) 

………………...для нормування індикаторів задоволення ЖВІ населення України у 2007-2015 рр. 
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Я
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Німеччина max 65,6 89 90 91 79 90 61 31 94 71 67 71 

Польща max 67 47 68 83 68 75 25 25 90 42 51 27 

Літва max 59 53 34 73 53 58 16 25 85 38 55 37 

 К норм 65,6 89 90 91 79 90 61 31 94 71 67 71 
 

Джерело: складено автором дисертації на основі вибіркових даних добробуту населення Доповіді ООН про людський розвиток 2014, 

2016 рр. [256, 206, 307]. 
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Таблиця К.3 – Результати нормування індикаторів задоволення ЖВІ населення України у 2007-2015 рр. 
 

Роки Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 Х 6 Х 7 Х 8 Х 9 Х 10 Х 11 Х 12 

2007 0,57164 0,25843 0,266667 0,7362637 0,6075949 0,5888889 0,2459016 0,9354839 0,7595745 0,1126761 0,2686567 0,3380282 

2008 0,66615 0,25843 0,266667 0,7362637 0,6075949 0,5888889 0,2459016 0,6129032 0,7595745 0,1126761 0,2686567 0,3380282 

2009 0,60213 0,25843 0,266667 0,7362637 0,6075949 0,5888889 0,2459016 0,9354839 0,7595745 0,1126761 0,2686567 0,3380282 

2010 0,58384 0,20225 0,266667 0,7362637 0,6075949 0,5888889 0,2459016 0,9354839 0,7595745 0,1126761 0,2686567 0,3380282 

2011 0,76371 0,20225 0,266667 0,6747252 0,6075949 0,5888889 0,2459016 0,9354839 0,7595745 0,1126761 0,2686567 0,3380282 

2012 0,67073 0,20225 0,266667 0,7362637 0,5822785 0,5444444 0,2459016 0,9354839 0,8085106 0,1126761 0,2686567 0,3380282 

2013 0,71646 0,22472 0,266667 0,5824175 0,5696203 0,525 
0,1967213

1 
0,7258065 0,8085106 0,1126761 0,2686567 0,2253521 

2014 0,76219 0,22479 0,188889 0,4285714 0,5569620 0,525 0,1475410 0,5161290 0,8085106 0,0563380 0,194029 0,1126761 

2015 0,76219 0,24719 0,188889 0,4285714 0,4527778 0,4527778 0,1475410 0,5161290 0,8085106 0,0563380 0,1940299 0,1126761 

Кнорм 65,6 89 90 91 79 90 61 31 94 71 67 71 

 

Умовні позначення:  

Х1 … Хn – ЖВІ населення: Х1 – стан освіти (рівень і якість; Х2 – якість медичної допомоги; Х3 – рівень життя; Х4 – ідеальна робота; Х5 – 

відчуття безпеки; Х6 – свобода вибору жінок  та чоловіків); Х7 – сприйняття місцевого ринку праці; Х8 – довіра до людей (з 2013 р. – 

волонтерська діяльність); Х9 – громада (задоволеність містом, селом);  Х10 – зусилля по боротьбі з бідністю (з 2014 р. – довіра до судової 

системи); Х11 – дії по збереженню оточуючого середовища; Х 12 – довіра до уряду. 

Джерело: складено автором дисертації на основі власних розрахунків із використанням прикладного пакету Місrosoft Excel. 

. 
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Таблиця К.4 – Результати розрахунку індексу задоволення ЖВІ населення України 2007-2015 рр. на основі адитивної 

………………..моделі 
 

Показники 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Вагові 

коефіцієнти* 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Стан освіти 

(рівень і 

якість), % 

0,04345482 0,05063935 0,04577241 0,04438186 0,05805564 0,05098699 0,05446338 0,05793976 0,05793976 
0,07601697 

 

2. Якість 

медичної 

допомоги, % 

0,00203 0,00203 0,00203 0,001589 0,001589 0,001589 0,001766 0,001766 0,001942 
0,00785694 

 

3. Рівень 

життя, % 
0,003883 0,003883 0,003883 0,003883 0,003883 0,003883 0,003883 0,00275 0,00275 

0,01456009 

 

4. Ідеальна 

робота, % 
0,159623 0,159623 0,159623 0,159623 0,146282 0,159623 0,126269 0,092915 0,092915 

0,21680165 

 

5. Відчуття 

безпеки, % 
0,019357 0,019357 0,019357 0,019357 0,019357 0,018551 0,018148 0,017744 0,014425 

0,03185901 

 

6. Свобода 

вибору жінок  і 

чоловіків, % 

0,016494 0,016494 0,016494 0,016494 0,016494 0,015249 0,014704 0,014704 0,012682 
0,02800855 

 

7. Сприйняття 

місцевого 

ринку праці, % 

0,005726 0,005726 0,005726 0,005726 0,005726 0,005726 0,004581 0,003436 0,003436 
0,02328606 

 

8. Довіра до 

людей (з  

2013 р. – 

волонтерська 

діяльність), % 

0,421064 0,27587 0,421064 0,421064 0,421064 0,421064 0,326688 0,232311 0,232311 
0,45010343 

 

9. Громада 

(задоволеність 

містом, селом), 

% 

0,006254 0,006254 0,006254 0,006254 0,006254 0,006657 0,006657 0,006657 0,006657 

 

 

0,00823408 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

10. Зусилля по 

боротьбі з 

бідністю, % (з 

2014 р.- довіра 

до судової 

системи, %) 

0,000861 0,000861 0,000861 0,000861 0,000861 0,000861 0,000861 0,00043 0,00043 
 

0,00763935 

 

11. Дії по 

збереженню 

оточуючого 

середовища, % 

0,003601 0,003601 0,003601 0,003601 0,003601 0,003601 0,003601 0,002601 0,002601 
 

0,01340428 

 

12. Довіра до 

уряду, % 
0,041317 0,041317 0,041317 0,041317 0,041317 0,041317 0,027545 0,013772 0,013772 

 

0,1222296 

 

Індекс 

задоволення 

ЖВІ 

населення 

0,723666 0,585656 0,725984 0,724152 0,724484 0,729109 0,589166 0,447027 0,441862 х 

 

Умовні позначення: 

* Вагові коефіцієнтом розраховано автором із застосуванням методу головних компонент і ковзаючої матриці. 

Джерело: побудовано автором дисертації на основі власних розрахунків за допомогою прикладного пакету Місrosoft Excel. 
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Продовження табл. К.4 
 



 

 

 

Анкета  

«Визначення рівня задоволення ЖВІ представників промисловості» 

 

Мета заходу: визначити рівень задоволення ЖВІ респондентів як індикатора соціально орієнтованого 

розвитку промисловості, критерію СОРЕ, а також складової методики розв’язання проблем процесу 

управління сталим інноваційним соціально орієнтованим розвитком національної економіки. 

 

Передбачається, що результати опитування допоможуть визначити рівень задоволення ЖВІ представників 

промисловості в контексті необхідності її соціалізації та оновлення на основі експертної оцінки 

запропонованих параметрів та правила гармонійого розвитку. 

 

Дайте, будь ласка, відповідь на питання  
 

«Чи влаштовує Вас рівень задоволення таких параметрів: Так Ні Інше 

а) особиста безпека, свобода слова, друку, доступ до інформації    

б) здоров’я (збереження, профілактики захворювань, лікування)    

в) житло    

г) харчування    

д) робота    

е) матеріальне становище, включаючи фінансове (доходи, з/п)    

ж) екологія середовища проживання;    

з) освіта, наука    

к) умови відпочинку, дозвілля    

л) успіх у житті (досягнення життєвих цілей), задоволення ЖВІ, включаючи духовні    

Дякуємо за співпрацю! 
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Таблиця К. 5 – Результати опрацювання анкети «Визначення рівня задоволення ЖВІ представників промисловості»,  

……яка була представлена респондентам підприємств м. Полтави та Полтавської області 2014 р. 

 

Параметри Кількість респондентів, які дали відповідь 

Так Ні Інше 

Загальний рівень задоволення ЖВІ 

представників промисловості, % 

37,6 56,5 5,9 

Усього: 278 105 158 15 

 

Джерело: побудовано автором дисертації на основі результатів анкетування і власних розрахунків із залученням фахівців відділу 

досліджень промислової власності Центру інтелектуальної власності та передачі технологій Національної академії наук України, що 

оприлюднено у його наковій праці [308]. 
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Таблиця К.6 – Формування масиву даних для розрахунку соціальної складової управління інноваційними факторами 

………………  .сталого розвитку економіки (МІЛР)  України у 2007-2017 рр.   

Роки  Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 Х6 Х7 Х8 Х9 Х10 

2007 68,25 11,3 7890 1,345 21,7 -0,46 5,1 22,5 0,8992 27 

2008 68,27 11,3 8320 1,458 20,5 -0,43 5,1 22,8 1,2784 26,6 

2009 69,29 11,3 7090 1,473 21,2 -0,43 5,1 23 1,3328 25,3 

2010 70,44 11,3 7550 1,443 19,9 -0,46 5,1 23,3 1,1801 26,8 

2011 71,02 11,3 8090 1,459 19,7 -0,49 5,1 23,5 1,2087 24,6 

2012 71,15 11,3 8330 1,531 20 -0,51 5 23,7 1,14457 24,7 

2013 71,15 11,3 8480 1,506 20,7 -0,52 4,5 23,8 1,2506 26,6 

2014 71,15 11,3 8580 1,498 18,6 -0,51 4 22,6 1,2977 24 

2015 71,15 11,3 7850 1,506 17,8 -0,5 4 22,9 1,1891 25,5 

2016 71,68 11,3 8190 1,466 16,2 -0,5 2,6 23,1 1,1007 25 

2017 71,98 11,3 8900 1,37 22 -0,5 2,6 23,3 1,0755 25 

 

Умовні позначення:  

Х1 – тривалість життя (при народженні), років; Х2 – середня тривалість навчання, роки; Х3 – валовий національний дохід на душу 

населення , дол.. США по ПКС, поточні ціни; Х4 – коефіцієнт фертильності (сумарний коефіцієнт народжуваності), ‰ – промілі; Х5 – 

кількість самогубств, на 100 тис. осіб (смертність від навмисних самоушкоджень); Х6 – середньорічні темпи змін населення, %; Х7 – 

індекс задоволеністю жтттям за 10 баловою шкалою; Х8 – житлові умови у середньому на одного жителя, м
2
; Х9 – показники соціального 

забезпечення (відношення середнього розміру призначеної місячної пенсії пенсіонерам, які перебувають на обліку в органах Пенсійного 

фонду (грн.) до прожиткового мінімуму на кінець року (грн.)), для країн ЄС – євро; Х10 – показник нерівності у розподілі наявних ресурсів 

(індекс Джині). 

Джерело: складено автором дисертації на основі даних Докладу ООН про людський розвиток 2009-2016 рр., Державної служби статистики 

України та  Євростату у 2007-2017 рр. [256, 206, 307] із застосуванням програмного пакету MS Excel. 
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Таблиця К.7 – Масив порогових значень і індикаторів соціальної складової управління інноваційними факторами 

…………………сталого розвитку економіки МІЛР 2007-2017 рр. для визначення коефіцієнтів нормування  

Max і порогові значення 

показників країн 

Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 Х6 Х7 Х8 Х9 Х10 

Німеччина 81,1 13,2 45 000 1,4 23,9 0,1 7,0 50 2,64 31,7 

Польща 77,6 11,9 24 117 1,4 30,5 0 6.0 25 0,97 32,7 

Літва 73,5 12,7 23 740 1,5 71,7 -0,8 5.7 25 0,76 37,6 

Україна 71,98 11,3 8 900 1,531 22 -0,43 5,1 23,3 1,3328 26,4 

max 81,1 13,2 45 000 1,531 71,7 0,1 7,0 43 2,64 37,6 

D: К норм = maх×1,1 х х х х 78,87 х х х х 41,36 

S: Кнорм = max 81,1 13,2 45 000 1,531 х 0,1 7.0 50 2,64 х 

 

Умовні позначення: Х1 – тривалість життя (при народженні), років; Х2 – середня тривалість навчання, роки; Х3 – валовий національний 

дохід на душу населення , дол.. США по ПКС, поточні ціни; Х4 – коефіцієнт фертильності (сумарний коефіцієнт народжуваності), ‰ – 

промілі; Х5 – кількість самогубств, на 100 тис. осіб (смертність від навмисних самоушкоджень); Х6 – середньорічні темпи змін населення, 

%; Х7 – індекс задоволеністю жтттям за 10 баловою шкалою; Х8 – житлові умови у середньому на одного жителя, м
2
; Х9 – показники 

соціального забезпечення (відношення середнього розміру призначеної місячної пенсії пенсіонерам, які перебувають на обліку в органах 

Пенсійного фонду (грн.) до прожиткового мінімуму на кінець року (грн.)), для країн ЄС – євро; Х10 – показник нерівності у розподілі 

наявних ресурсів (індекс Джині). 

Джерело: складено автором дисертації на основі даних Докладу ООН про людський розвиток 2009-2016 рр., Державної служби статистики 

України та  Євростату у 2007-2017 рр. [256, 206, 307], а також використаня джерела [170, с.77] під час визначення коефіцієнту нормування 

для дестимуляторів із застосуванням програмного пакету MS Excel. 
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Таблиця К.8  – Нормування індикаторів соціальної складової управління інноваційними.факторами сталого розвитку 

…………………економіки України у 2007-2017 рр. із урахуванням порогових значень країн ЄС і індикаторів* 

 

Роки Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 Х6 Х7 Х8 Х9 Х10 
2007 0,841553637 0,856061 0,175333333 0,878511 0,7248637 0,575 0,728571429 0,45 0,340606 0,347195358 

2008 0,841800247 0,856061 0,184888889 0,952319 0,74007861 0,5375 0,728571429 0,456 0,484242 0,356866538 

2009 0,854377312 0,856061 0,157555556 0,962116 0,731203246 0,5375 0,728571429 0,46 0,504848 0,388297872 

2010 0,868557337 0,856061 0,167777778 0,942521 0,747686066 0,575 0,728571429 0,466 0,447008 0,352030948 

2011 0,875709001 0,856061 0,179777778 0,952972 0,750221884 0,6125 0,728571429 0,47 0,457841 0,405222437 

2012 0,877311961 0,856061 0,185111111 1 0,746418156 0,6375 0,714285714 0,474 0,433549 0,402804642 

2013 0,877311961 0,856061 0,188444444 0,983671 0,737542792 0,65 0,642857143 0,476 0,473712 0,356866538 

2014 0,877311961 0,856061 0,190666667 0,978445 0,764168886 0,6375 0,571428571 0,452 0,491553 0,419729207 

2015 0,877311961 0,856061 0,174444444 0,983671 0,774312159 0,625 0,571428571 0,458 0,450417 0,383462282 

2016 0,883847102 0,856061 0,182 0,957544 0,794598707 0,625 0,371428571 0,462 0,416932 0,395551257 

2017 0,887546239 0,856061 0,197777778 0,89484 0,721059972 0,625 0,371428571 0,466 0,407386 0,395551257 

S:Кнорм 81,1 13,2 45 000 1,531 х 0,52 7 50 2,64 х 

D: Кнорм х х х х 78,87 х х х 41,36 х 

Вагові 

коефіцієнти 
0,009833996 0 0,004779775 0,052674 0,01838942 0,061767 0,744660796 0,002770606 0,081685 0,023439349 

 

Умовні позначення: Х1 – тривалість життя (при народженні), років; Х2 – середня тривалість навчання, роки; Х3 – валовий національний 

дохід на душу населення, дол.. США по ПКС, поточні ціни; Х4 – коефіцієнт фертильності (сумарний коефіцієнт народжуваності), ‰ – 

промілі; Х5 – кількість самогубств, на 100 тис. осіб (смертність від навмисних самоушкоджень); Х6 – середньорічні темпи змін населення, 

%; Х7 – індекс задоволеністю жтттям за 10 баловою шкалою; Х8 – житлові умови у середньому на одного жителя, м
2
; Х9 – показники 

соціального забезпечення (відношення середнього розміру призначеної місячної пенсії пенсіонерам, які перебувають на обліку в органах 

Пенсійного фонду (грн.) до прожиткового мінімуму на кінець року (грн.)), для країн ЄС – євро; Х10 – показник нерівності у розподілі 

наявних ресурсів (індекс Джині).  

* Розраховано на основі комбінованого методу нормування [170, c. 76]. 

Джерело: складено автором дисертації на основі даних Докладу ООН про людський розвиток 2009-2016 рр., Державної служби статистики 

України та  Євростату у 2007-2017 рр. [256, 206, 307] із застосуванням програмного пакету MS Excel. 
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Таблиця К.9 – Розрахунку незалежного індексу соціальної складової управління інноваційними.факторами сталого 

……………….розвитку економіки України у 2007-2017 рр. 

Роки Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 Х6 Х7 Х8 Х9 Х10 
Індекс соц- 

підсистеми 

2007 0,008275835 0 0,000838054 0,046274 0,013329823 0,035516 0,54253858 0,001246773 0,027823 0,008138033 0,68398 

2008 0,00827826 0 0,000883727 0,050162 0,013609617 0,0332 0,54253858 0,001263396 0,039556 0,008364719 0,697856 

2009 0,008401943 0 0,00075308 0,050678 0,013446404 0,0332 0,54253858 0,001274479 0,041239 0,009101449 0,700633 

2010 0,008541389 0 0,004505039 0,049646 0,013749513 0,035516 0,54253858 0,001291102 0,036514 0,008251376 0,700553 

2011 0,008611719 0 0,000859297 0,050197 0,013796146 0,037832 0,54253858 0,001302185 0,036514 0,00949815 0,701149 

2012 0,008627482 0 0,000884789 0,052674 0,013726197 0,039376 0,531900569 0,001313267 0,035415 0,009441479 0,693359 

2013 0,008627482 0 0,000900722 0,051814 0,013562984 0,040148 0,478710512 0,001318808 0,038695 0,008364719 0,642143 

2014 0,008627482 0 0,000911344 0,051538 0,014052623 0,039376 0,425520455 0,001252314 0,040153 0,009838179 0,59127 

2015 0,008627482 0 0,000833805 0,051814 0,014239152 0,038604 0,425520455 0,001268937 0,036792 0,008988106 0,586688 

2016 0,008691749 0 0,000869919 0,050437 0,01461221 0,038604 0,276588296 0,00128002 0,034057 0,009271464 0,434413 

2017 0,008728126 0 0,000945333 0,047135 0,013259875 0,038604 0,276588296 0,001291102 0,033278 0,009271464 0,429101 

 

Умовні позначення: Х1 – тривалість життя (при народженні), років; Х2 – середня тривалість навчання, роки; Х3 – валовий національний 

дохід на душу населення, дол.. США по ПКС, поточні ціни; Х4 – коефіцієнт фертильності (сумарний коефіцієнт народжуваності), ‰ – 

промілі; Х5 – кількість самогубств, на 100 тис. осіб (смертність від навмисних самоушкоджень); Х6 – середньорічні темпи змін населення, 

%; Х7 – індекс задоволеністю жтттям за 10 баловою шкалою; Х8 – житлові умови у середньому на одного жителя, м
2
; Х9 – показники 

соціального забезпечення (відношення середнього розміру призначеної місячної пенсії пенсіонерам, які перебувають на обліку в органах 

Пенсійного фонду (грн.) до прожиткового мінімуму на кінець року (грн.)), для країн ЄС – євро; Х10 – показник нерівності у розподілі 

наявних ресурсів (індекс Джині). 

Джерело: складено автором дисертації на основі даних Докладу ООН про людський розвиток 2009-2016 рр., Державної служби статистики 

України та  Євростату у 2007-2017 рр. [256, 206, 307] із застосуванням програмного пакету MS Excel. 
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Рисунок – Динаміка зміни енергоємності ВВП у світі за 1990–2014 рр. у цінах 2005 р., кг у. п./$ за ПКС  
Джерело: побудовано автором на основі опрацьованого джерела [274, 309]. 
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Таблиця – Принципи формування основних показників системи ПЕР 

Принципи Тлумачення 

1. Ієрархічності Фактичні показники повинні формуватися на основі підходу «знизу вгору» по відповідних ланцюгах 

ієрархії господарчо-фінансової діяльності та використання ПЕР 

2. Об’єктивності Показники повинні чітко віддзеркалювати суть процесів, які вони характеризують 

3. Аутентичності Можливість реального визначення показників енергетичної ефективності на основі інформації, яку 

підтримують суб’єкти господарювання та національна статистика 

4. Усунення 

дублювання 

Відсутність «подвійного урахування» під час обчислення витрат ПЕР і показників, які 

характеризують результати економічної діяльності, як на одному ієрархічному рівні, так і при 

переході з нижчого ієрархічного рівня на вищий 

5. Практичності Можливість і доцільність визначення показників із погляду їх практичного застосування в системі 

управління енергозабезпеченням і енергоспоживанням 

6. Міжнародної 

ідентифікації 

Можливість коректного порівняння показників енергетичної ефективності, визначених для різних 

країн світу, зокрема для України, з показниками інших країн 

7. Міцності 

потенціалу 

Можливість врахування факту наявності (відсутності) власних ПЕР у суб’єкта господарювання 

Джерело: доопрацьовано, адаптовано та оприлюднено автором дисертації у його наукових працях [316, 322].  
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Рисунок М.1 – Динаміка надходження заявок на винаходи до національних і патентних відомств країн світу протягом 

…………………2005–2016 рр. 

Джерело: узагальнено та побудовано автором на основі джерела [355-357]. 
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Рисунок М.2 – Динаміка надходження заявок на винаходи до національних і патентних відомств країн світу протягом 

………………….2005–2016 рр. 

Джерело: узагальнено та побудовано автором на основі джерела [355-357]. 
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Таблиця Н. 1 – Результати аналізу щодо відповідності класичним принципам СОРЕ в Україні 

 

Еталонний принцип Стан виконання 

Верховенства права Не завжди дотримується 

Стійкості економічного зростання  Не виконується 

Свободи економічної діяльності суб’єктів господарювання в 

рамках існуючих законів 

Великий податковий тиск 

Повної зайнятості працездатного населення, умови для якого має 

створити держава 

Не виконується 

Встановлення соціальних гарантій населенню Не завжди дотримується 

Забезпечення соціального захисту населення Адресне виконання 

Соціального партнерства Виконується не в повній мірі 

Відповідальності громадян за економічну ефективність як 

власної, так і суспільної діяльності, за власний спосіб життя 

Не завжди усвідомлюється 

Соціальної відповідальності  Знаходиться на стадії 

започаткування 

Соціальної справедливості Не завжди виконується 

 

Джерело: розроблено у табличному вигляді та охарактеризовано автором дисертації. 
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Таблиця Н.2 – Динаміка чисельності наукових кадрів і кількості організацій, які виконують наукові дослідження та 

……………….розробки в Україні в 1991–2017 рр. 

 
Рік Кількість орга-

нізації, які вико-

нують наукові 

дослідження й 

розробки
1
 

Питома 

вага, у % 

до 1991 

року 

Чисельність 

науковців, 

осіб 

Питома 

вага, у % 

до 1991 

року 

Чисельність 

докторів наук в 

економіці 

України, осіб
2
 

Питома 

вага, у % 

до 1991 

року 

Чисельність 

кандидатів 

наук в еконо-

міці України, 

осіб
2
 

Питома 

вага, у % 

до 1995 

року 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1991 1 344 100 295 010 100,0 8 133 100,0 – … 

1992 1 350 100,4 248 455 84,2 8 797 108,2 – … 

1993 1 406 104,6 222 127 75,3 9 224 113,4 – … 

1994 1 463 108,9 207 436 70,3 9 441 116,1 – … 

1995 1 453 108,1 179 799 60,9 9 759 120,0 57 610 100,0 

1996 1 435 106,8 160 103 54,2 9 974 122,6 58 132 100,9 

1997 1 450 107,9 142 532 48,3 10 322 126,9 59 332 103,0 

1998 1 518 112,9 134 413 45,6 10 446 128,4 59 703 103,6 

1999 1 506 112,1 126 045 42,7 10 233 125,8 59 547 103,4 

2000 1 490 110,9 120 773 40,9 10 339 127,1 58 741 102,0 

2001 1 479 110,0 113 341 38,4 10 603 130,4 60 647 105,3 

2002 1 477 109,9 107 447 36,4 11 008 135,3 62 673 108,8 

2003 1 487 110,6 104 841 35,5 11 259 138,4 64 372 111,7 

2004 1 505 112,0 106 603 36,1 11 573 142,3 65 839 114,3 

2005 1 510 112,4 105 512 35,8 12 014 147,5 68 291 118,5 

2006 1 452 108,0 100 245 34,0 12 488 147,7 71 893 124,8 

2007 1 404 104,5 96 820 32,8 12 845 157,9 74 191 128,8 

2008 1 378 102,5 94 138 31,9 13 423 165,0 77 763 135,0 

2009 1 340 99,7 92 403 31,3 13 866 170,5 81 169 141,0 

2010 1 303 96,9 89 534 30,3 14 418 177,3 84 000 145,8 

2011 1 255 93,4 84 969 28,8 14 895 183,1 84 979 147,5 

2012 1 208 89,9 82 032 27,8 15 592 191,7 88 057 152,6 

5
4
5

 



 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2013 1 143 85,0 77 853 26,4 16 450 202,3 90 113 156,4 

2014 3  999 74.3 69404 23.5 16090 197,8 86230 149,7 

2015 3  978 72.8 63864 21,6 … … … … 

2016 3  … … 63694 21,6 … … … …. 

2017 3  … … 59392 20,1 … … … … 

 

Умовні позначення: 

 1 
– починаючи з 2006 р. не звітують організації, які виконували лише науково-технічні послуги. 

2 
– з 1998 р. – станом на 1 жовтня, з 2012 р. – на 31 грудня. 

3 – дані наведені без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини зони проведення 

антитерористичної операції. 

… – дані відсутні. 

Джерело: складено автором на основі опрацьованих даних Державної служби статистики України [314, 362-364]. 
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Таблиця Н.3 – Динаміка змін джерел фінансування інноваційної діяльності України за 2000–2017 рр. 

 

Рік Загальна 

сума 

витрат, 

млн грн 

У тому числі за рахунок коштів: 

власних % у 

загальній 

сумі 

витрат 

державного 

бюджету 

% у 

загальній 

сумі 

витрат 

іноземних 

інвесторів 

% у 

загальній 

сумі 

витрат 

інші 

джерела 

% у 

загальній 

сумі 

витрат 

  млн грн 

2000 1 757,1 1 399,3 79,6 7,7 0,4 133,1 7,6 217,0 12,4 

2001 1 971,4 1 654,0 83,9 55,8 2,8 58,5 3,0 203,1 10,3 

2002 3 013,8 2 141,8 71,1 45,5 1,5 264,1 8,8 562,4 18,6 

2003 3 059,8 2 148,4 70,2 93,0 3,0 130,0 4,2 688,4 22,5 

2004 4 534,6 3 501,5 77,2 63,4 1,4 112,4 2,5 857,3 18,9 

2005 5 751,6 5 045,4 87,7 28,1 0,5 157,9 2,7 520,2 9,1 

2006 6 160,0 5 211,4 84,6 114,4 1,6 176,2 2,9 658,0 10,7 

2007 10 850,9 7 999,6 73,7 144,8 1,3 321,8 3,0 2 384,7 22,0 

2008 11 994,2 7 264,0 60,6 336,9 2,8 115,4 1,0 4 277,9 35,6 

2009 7 949,9 5 169,4 65,0 127,0 1,6 1512,9 19,0 1 140,6 14,4 

2010 8 045,5 4 775,2 59,4 87,0 1,1 2411,4 30,0 771,9 9,5 

2011 14 333,9 7 585,6 52,9 149,2 1,0 56,9 0,4 6 542,2 45,7 

2012 11 480,6 7 335,9 63,9 224,3 2,0 994,8 8,7 2 925,6 25,4 

2013 9 562,6 6 973,4 72,9 24,7 0,3 1 253,2 13,1 1 311,3 13,7 

2014 7695,9 6540,3 85,0 344,1 4,5 138,7 1,8 672,8 8,7 

2015 13813,7 13427,0 97,2 55,1 0,4 58,6 0,4 273,0 2,0 

2016 23229,5 22036,0 94,9 179,0 0,8 23,4 0,1 991,1 4,3 

2017 9117,5 7704,1 84,5 227,3 2,5 107,8 1,2 1078,3 11,8 
Джерело: складено автором на основі опрацьованих даних Державної служби статистики України [314, 362-364]. 
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Рисунок – Структура джерел активізації інноваційного розвитку економічної системи: аспекти оптимізації 

Джерело: систематизовано та побудовано автором дисертації й оприлюднено у його науковій праці [365].  
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Таблиця Н.4 – Динаміка впровадження інновацій на промислових підприємствах України за 2000–2017 рр. 
 

Рік Питома вага 

підприємств, що 

впроваджували 

інновації, % 

Питома вага 

реалізованої 

інноваційної 

продукції в 

обсязі промис-

лової, % 

Впроваджено 

нових техно-

логічних процесів, 

одиниць 

У т. ч. маловідходні, 

ресурсозберігаючі 

Освоєно виробництво 

інноваційних видів 

продукції,* 

З них  

нові види 

техніки, 

одиниць одиниць у % до 2000 

року 

найме-

нувань 

у % до 2000 

року 

2000 14,8 9,4 1 403 430 100 15 323 100 631 

2001 14,3 6,8 1 421 469 109,1 19 484 127,2 610 

2002 14,6 7,0 1 142 430 100 22 847 149,1 520 

2003 11,5 5,6 1 482 606 140,9 7 416 48,4 710 

2004 10,0 5,8 1 727 645 150,0 3 978 26,0 769 

2005 8,2 6,5 1 808 690 160,5 3 152 21,0 657 

2006 10,0 6,7 1 145 424 98,6 2 408 15,7 786 

2007 11,5 6,7 1 419 634 147,4 2 526 16,5 881 

2008 10,8 5,9 1 647 680 158,1 2 446 16,0 758 

2009 10,7 4,8 1 893 753 175,1 2 685 17,5 641 

2010 11,5 3,8 2 043 479 111,4 2 408 15,7 663 

2011 12,8 3,8 2 510 517 120,2 3 238 21,1 897 

2012 13,6 3,3 2 188 554 128,9 3 403 22,2 942 

2013 13,6 3,3 1 576 502 116,7 3 138 20,5 809 

2014 12,1 2,5 1743 447 104,0 3661 23,9 1314 

2015 15,2 1,4 1217 458 106,5 3136 20,5 966 

2016 16,6 … 3489 748 174,0 4139 27,0 1305 

2017 14,3 0.7 1831 611 142,1 2387 15,6 751 
 

* До 2003 року нових видів продукції; 

** - дані наведені без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини тимчасово 

окупованих територій у Донецькій та Луганській областях. 

Джерело: складено автором на основі опрацьованих даних Державної служби статистики України [314, 362-364].  
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Таблиця Н.5 – Динаміка інноваційної активності підприємств України за 2000–2017 рр. 
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зо
в
н

іш
н
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Н
Д

Р
 

% млн грн % у загальній сумі витрат млн грн млн грн 
2000 18,0 х 1 760,1 15,12 266,2 Х Х 72,8 163,9 1 074,5 182,7 
2001 16,5 –1,5 1 979,4 8,65 171,4 Х Х 125,0 183,8 1 249,4 249,8 
2002 18,0 0 3 018,3 8,94 270,1 Х Х 149,7 325,2 1 865,6 407,7 
2003 15,1 –2,9 3 059,8 10,23 312,9 Х Х 95,9 527,3 1 873,7 250,0 
2004 13,7 –4,3 4 534,6 9,82 445,3 Х Х 143,5 808,5 2 717,5 419,8 
2005 11,9 –6,1 5 751,6 10,64 612,3 Х Х 243,4 991,7 3 149,6 754,6 
2006 11,2 –6,8 6 160,0 16,12 992,9 Х Х 159,5 954,7 3 489,2 563,7 
2007 14,2 –3,8 10 850,9 9,09 986,5 793,6 192,9 328,4 Х 7 471,1 2 064,9 
2008 13,0 –5,0 11 994,2 10,37 1 243,6 958,8 284,8 421,8 Х 7 664,8 2 664,0 
2009 12,8 –5,2 7 949,9 10,65 846,7 633,3 213,4 115,9 Х 4 974,7 2 012,6 
2010 13,8 –4,2 8 045,5 12,38 996,4 818,5 177,9 141,6 Х 5 051,7 1 855,8 
2011 16,2 –1,8 14 333,9 7,53 1 079,9 833,3 246,6 324,7 Х 10 489,1 2 440,2 
2012 17,4 –0,6 11 480,6 10,42 1 196,3 965,2 231,1 47,0 Х 8 051,8 2 185,5 
2013 16,8 –1,2 9 562,6 17,13 1 638,5 1 312,1 326,4 87,0 X 5 546,3 2 290,9 
2014 16,1 –1,9 7695,9 22,80 1754,6 1221,5 533,1 47,2 х 5115,3 778,8 
2015 17,3 –0,7 13813,7 14,80 2039,5 1834,1 205,4 84,9 х 11141,3 548,0 
2016 18,9 +0,9 23229,5 10,58 2457,8 2063,8 394,0 64,2 х 19829,0 878,4 
2017 16,2 –1,8 9117,5 23,80 2169,8 1941,3 228,5 21,8 х 5898,8 1027,1 

 

1
 з 2007 року сума внутрішніх та зовнішніх НДР; 

2
 до 2007 року придбання нових технологій; 

3 
з 2007 року показник віднесено до інших 

витрат; 
4 

до 2007 року придбання машин та обладнання, пов’язані з упровадженням інновацій; 
5 

дані наведені без урахування тимчасово 
окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській 
областях. 
Джерело: складено автором на основі опрацьованих даних Державної служби статистики України [314, 362-364]. 
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Таблиця Н.6 – Динаміка зміни ІЛР країн Європи, Центральної Азії та колишнього СНД протягом 1990–2017 рр. 

 

Країна / 

рік 

1990 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2014 2017 Відхи-

лення 

2014 р. 

від  

1990 р. 

(+, -) 

Відхи-

лення 

2017 р. 

від  

2007 р. 

(+, -) 

Відхи-

лення 

ІЛР 

України 

2017 р. 

від 

інших 

країн 

(+, -) 

Україна 0,714 0,673 0,718 0,725 0,732 0,736 0,728 0,733 0,737 0,74 0,734 0,751 0,016 0,019 х 

Росія 0,73 0,713 0,753 0,761 0,77 0,778 0,777 0,782 0,784 0,788 0,778 0,816 0,048 0,046 - 0,065 

Білорусія … … 0,73 0,743 0,732 0,768 0,78 0,785 0,789 0,793 0,786 0,808 … 0,076 - 0,057 

Європа та 

Централь-

на Азія 

0,701 0,709 0,743 0,75 0,757 0,762 0,762 0,766 0,769 0,771 0,738 0,771 0,037 0,014 - 0,020 

Грузія … … 0,713 0,719 0,732 0,73 0,732 0,735 0,74 0,745 0,744 0,780 … 0,048 - 0,029 

Літва 0,732 0,756 0,802 0,806 0,810 0,813 0,809 0,81 0,814 0,818 0,834 0,858 0,102 0,048 - 0,107 

… – данні відсутні 

Джерело: побудовано автором дисертації у табличному вигляді на основі опрацьованих даних джерела [248]. 
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Таблиця П.1 – Нормування та визначення вагових коефіцієнтів соціальної, економічної й екологічної підсистем 

………………….управління ІФССОРЕ для розрахунку МІЛР України 2007-2017 рр. (частина 1) 

 

Роки 
Індикатори соціальної подсистеми 

x11 x12 x13 x14 x15 x16 x17 x18 x19 х10 

2007 0,841553637 0,856061 0,175333333 0,878511 0,724864 0,575 0,728571 0,45 0,340606 0,347195 

2008 0,841800247 0,856061 0,184888889 0,952319 0,740079 0,5375 0,728571 0,456 0,484242 0,356867 

2009 0,854377312 0,856061 0,157555556 0,962116 0,731203 0,5375 0,728571 0,46 0,504848 0,388298 

2010 0,868557337 0,856061 0,16777777 0,942521 0,747686 0,575 0,728571 0,466 0,447008 0,352031 

2011 0,875709001 0,856061 0,17977777 0,952972 0,750222 0,6125 0,728571 0,47 0,457841 0,405222 

2012 0,877311961 0,856061 0,185111111 1 0,746418 0,6375 0,714286 0,474 0,433549 0,402805 

2013 0,877311961 0,856061 0,188844444 0,983671 0,737543 0,65 0,642857 0,476 0,473712 0,356867 

2014 0,877311961 0,856061 0,190666667 0,978445 0,764689 0,6375 0,571429 0,452 0,491553 0,419729 

2015 0,877311961 0,856061 0,17444444 0,983671 0,774312 0,625 0,571429 0,458 0,450414 0,383462 

2016 0,883847102 0,856061 0,182 0,957544 0,794599 0,625 0,371429 0,462 0,416932 0,395551 

2017 0,887546239 0,856061 0,197777778 0,89484 0,72106 0,625 0,371429 0,466 0,407386 0,395551 

Дисперсія 0,00023561 0 0,00011512 0,001262 0,000442 0,00148 0,017841 6,63802E-05 0,001957 0,000562 

Вага 0,000814665 0 0,000398047 0,004364 0,001529 0,005117 0,061689 0,000229522 0,006767 0,001942 

 

Умовні позначення: Х11-Х20 – індикатори соціальної підсистеми МІЛР, зокрема X11 – тривалість життя (при народженні), років; X12 – 

середня тривалість навчання, роки;    X13 – ВНД на душу населення, дол. США по ПКС, поточні ціни;  X14 – коефіцієнт фертильності 

(сумарний коефіцієнт народжуваності), ‰ – промілі;  X15 – кількість самогубств, на 100 тис. осіб (смертність від навмисних 

самоушкоджень);  X16 –  зміна чисельності населення, %; Х17 – рівень задоволення життям населення, бали; Х18 – житлові умови у 

середньому на одного жителя, м
2
; Х19 – показники соціального забезпечення (відношення середнього розміру призначеної місячної пенсії 

пенсіонерам, які перебувають на обліку в органах Пенсійного фонду (грн.) до прожиткового мінімуму на кінець року (грн.)); Х10 – показник 

нерівності у розподілі наявних ресурсів (індекс Джині).   

Джерело: побудовано автором дисертації на основі його власних розрахунків і використання пакету прикладних програм Microsoft Excel. 
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Таблиця П.2  – Нормування та визначення вагових коефіцієнтів соціальної, економічної та екологічної підсистем 

………………..управління ІФССОРЕ для розрахунку МІЛР України 2007-2017 рр. (частина 2) 

 

Роки 
Індикатори економічної підсистеми Індикатори екологічної підсистеми 

х21 х22 х23 х24 х25 х26 х27 х28 х29 х31 х32 х33 х34 

2007 0,21739 0,6476 0,98021 0,42733 0,865385 0,260152 0,74519 0,61138 0,191157 0,207317 0,373607 0,994899 0,09091 

2008 0,23913 0,6476 0,99632 0,3337 0,769231 0,223985 0,70929 0,60791 0,234593 0,209596 0,391208 0,995433 0,146265 

2009 0,27174 0,499489 0,97084 0,34676 0,865385 0,28744 0,80788 0,38515 0,090909 0,212121 0,479805 0,997546 0,204882 

2010 0,3587 0,550562 0,97933 0,18454 0,769231 0,30774 0,79163 0,40319 0,119729 0,126262 0,446694 0,147109 0,106823 

2011 0,42391 0,560776 0,99144 0,17365 0,673077 0,33629 0,76758 0,46287 0,181546 0,207071 0,418403 0,099904 0,150264 

2012 0,54348 0,586313 0,99681 0,16494 0,769231 0,36231 0,74303 0,46704 0,171939 0,234848 0,4129 0,090909 0,111985 

2013 0,57609 0,606742 1 0,15841 0,769231 0,20749 0,87421 0,46218 0,164839 0,275253 0,433508 0,094573 0,14555 

2014 0,61957 0,504597 0,98448 0,09091 0,576923 0,20749 0,87421 0,33518 0,165675 0,292929 0,506525 0,280715 0,2605 

2015 0,63043 0,514811 0,96813 0,34567 0,528846 0,09074 0,9024 0,09091 0,104066 0,333333 0,567827 0,330492 0,35988 

2016 0,68478 0,504597 0,97014 0,36745 0,461538 0,2868 0,83847 0,09091 0,269052 0,335859 0,543221 0,36315 0,35339 

2017 0,70652 0,494382 0,98125 0,36745 0,432692 0,27855 0,78947 0,27897 0,352589 0,378788 0,25798 0,208826 0,379337 

Дис-

персія 
0,030621 0,003118 0,000117 0,01196 0,02209 0,005076 0,003507 0,027871 0,005297 0,005026 0,006746 0,132867 0,010954 

Вага 0,105876 0,010781 0,000404 0,041355 0,07638 0,01755 0,012127 0,096369 0,018314 0,01738 0,023325 0,459413 0,037876 

 

Умовні позначення:  

Х21-Х29 – індикатори економічної підсистеми МІЛР: Х21 – рівень використання Інтернету, % населення; Х22 – рівень безробіття, % X23 – 

продуктивність праці, млн. дол. США на тис. зайнятих осіб; X24 – ступінь зносу основних засобів, %; X25 – % ВВП на НДДКР; X26 – 

інфляція, %; X27 – показник покриття імпорту , %; X28 – врахування державного зовнішнього боргу (% до ВВП); X29 – рівень тіньової 

економіки у % від обсягу офіційного ВВП. 

Х31-Х34 – складові екологічної підсистеми МІЛР: Х31 – енергомісткість ВВП по ППС 2015 р.  (кг н.е. / $); Х32 – показники стану 

оточуючого середовища із урахуванням глобального потепління клімату (СО2, кг/особу); Х33 – утворення відходів на 1 особу, тис. т.; Х34 – 

спожито свіжої води на одну особу
2
, млн.м

3
. 

Джерело: побудовано автором дисертації на основі його власних розрахунків і використання пакету прикладних програм Microsoft Excel. 
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Таблиця Р.1 – Наслідки соціально-економічного розшарування світу 

 
Наслідок Характеристика наслідку 

1 2 

1) Розрив між 

рівнями життя, 

рівнями доходів 

багатих і бідних 

Ось уже понад 50 років розрив між рівнями життя, рівнями доходів багатих і бідних, «золотого» та 

інших мільярдів населення планети не лише не скорочується, а й зростає мало не по експоненті. До 

теперішнього часу цей розрив становить 74 : 1 проти 13 : 1 в 1960 р. Сукупний обсяг споживання у світі 

виріс за цей період приблизно в 6 разів. 86 % світового споживання припадає на 1/5 частину населення 

Землі, а на решту 4/5 – усього 14 %. До того ж, за даними ООН, близько 1,3 млрд. людей живуть в 

умовах абсолютної бідності 

2) Кримінальна 

глобалізація 

Поряд із економічною і політичною глобалізацією йде процес кримінальної глобалізації у формі 

інтенсивного розвитку транснаціональної організованої злочинності та терористичних об’єднань. 

Терористичні структури можуть формуватися на постійній основі, а також на певний період з метою 

об’єднання зусиль під час проведення серії цілеспрямованих актів. Об’єднання можливе як усередині 

держав, так і на міжнародному рівні. Особливістю сучасного періоду є поступове стирання кордонів між 

транснаціональною кримінальною злочинністю та міжнародними терористичними об’єднаннями 

3) Транснаціона-

льні злочини 

Наразі найбільшу загрозу являють собою такі види транснаціональних злочинів, які мають 

організований міжнародний характер, в тому числі: а) тероризм; б) незаконний обіг наркотичних засобів; 

в) викрадення радіоактивних матеріалів; г) нелегальний обіг зброї і військової техніки; д) фальшиве 

виробництво грошей; е) «відмивання» доходів від злочинної діяльності; є) захоплення і викрадення 

повітряних і морських суден; ж) работоргівля як шахрайський найом робочої сили; з) шахрайство, скоєне 

із застосуванням новітніх платіжних засобів і комп’ютерів; и) контрабанда людських органів і тканин; і) 

крадіжка автомобілів; к) екоцид, що чиниться під прикриттям надання технологічної допомоги 

економічно слаборозвиненим країнам; л) контрабанда предметів мистецтва. Транснаціоналізація 

злочинності особливо помітно проявляється в таких її формах, як нелегальна міграція і торгівля людьми, 

тероризм, торгівля зброєю, наркобізнес, корупція, відмивання «брудних» грошей і т. ін. Поряд із цим, 

відбуваються процеси організації озброєння, забезпечення захисту, транснаціоналізація, 

інтернаціоналізація злочинності. Все це реальні ознаки глобалізації злочинності і глобалізації світу 

загалом 

4) Сепаратизм 4) Сепаратизм, як прагнення етнічних меншин, регіонів або окремих груп населення виділитися з 

існуючої політичної системи і здобути державну самостійність, стає однією із серйозних загроз  
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 національній безпеці світового співтовариства загалом 

5) Безпрецедентн

і спалахи 

поширення у 

світі інфекційних 

хвороб 

5) Процеси глобалізації породили принципово нові загрози безпеці людства, наприклад, такі як 

безпрецедентні спалахи поширення у світі інфекційних хвороб, зокрема СНІДу 

6) Транскордонні 

забруднення і 

екологічна 

безпека 

6) Різко загострилася проблема транскордонних забруднень і екологічної безпеки, стають усе більш 

руйнівними стихійні лиха. Лише 1998 р. збиток, завданий стихійними лихами у світі, перевищив 

аналогічний збиток за всі 80-ті роки. Одним із важливих завдань усього людства стало збереження 

озонового шару атмосфери Землі. Уже нині майже третина населення Землі відчуває дефіцит прісної 

води. Через нестачу безпечної питної води і вкрай незадовільні санітарно-гігієнічні умови щороку на 

Землі помирає понад 5 млн осіб, що в 10 разів більше, ніж жертв у військових конфліктах. Понад 

половину з цієї кількості – діти, майбутнє планети 

7) Загроза продо-

вольчій безпеці 

7) Перед людством постає реальна загроза продовольчої безпеки. Внаслідок засолення і ерозії ґрунту 

через антропогенну діяльність деградація ґрунту досягла майже 2 млрд га, що дорівнює території Канади 

та США разом узятих. Це загрожує позбавити засобів до існування майже 1 млрд чоловік. Щороку 

додатково 20 млн га сільгоспугідь стають непридатними для сільського господарства через деградацію 

ґрунту і швидку урбанізацію. А за деякими оцінками експертів, попит на продовольство лише в країнах, 

що розвиваються, в найближчі 30 років подвоїться. Нової ж «зеленої революції» не передбачається, 

ресурси в цій галузі вже вичерпані, а наслідки широкого використання біотехнологій не вивчені і, 

можливо, вони самі можуть «стати новою загрозою безпеці людства» 

8) Інформаційні 

війни 

8) У сучасних умовах як внутрішньо, так і зовнішньополітичні успіхи країн визначаються не лише їх 

військовими та економічними потугами, але й успіхами у встановленні фактичного контролю за 

основними інформаційними та культурними процесами. Відставання у сфері інформаційних технологій 

перетворюється на серйозну глобальну загрозу безпеці, оскільки створює реальні можливості 

експлуатувати інтелектуальний потенціал інших країн задля власного зиску, поширювати та 

впроваджувати свої ідейні цінності, свою культуру та мову, гальмувати духовно-культурний розвиток 

решти світу, трансформувати і навіть підривати його духовно-моральні підвалини. Замість «гарячих» 

воїн для досягнення своїх політичних цілей усе частіше використовуються методи інформаційної війни 

Джерело: побудовано у табличному вигляді автором дисертації й адаптовано на підставі опрацьованого джерела [27] і оприлюднено у його 

наукових працях [372, с. 19–21; 373, с. 197–189].  

Продовження табл. Р.1 
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Таблиця Р.2 – Виклики глобальній міжнародній стабільності та загрози національній, економічній і енергетичній 

………………..безпеці України 

Об’єкт впливу Виклики та загрорзи 
Глобальна 

міжнародна 

стабільність 

 

1) посилення конкуренції за доступ до природних ресурсів, установлення контролю за маршрутами їх 

поставок на ринки споживання в умовах зростаючого дефіциту сировинних ресурсів; 2) інтенсифікація 

процесів мілітаризації окремих держав і регіонів, збільшення кількості держав, які попри порушення вимог 

міжнародних режимів нерозповсюдження намагаються заволодіти зброєю масового ураження та засобами її 

доставки; 3) поширення тероризму, піратства, наркоторгівлі, незаконної торгівлі зброєю і ядерними 

матеріалами, транснаціональної організованої злочинності, злочинів, пов’язаних із легалізацією 

(«відмиванням») доходів, одержаних злочинним способом, або фінансуванням тероризму, поширення 

нелегальної міграції, торгівлі людьми, кіберзлочинності; 4) надмірне антропогенне навантаження на 

навколишнє середовище, що викликає збільшення викидів забруднюючих речовин у навколишнє природне 

середовище, у наслідок чого відбуваються глобальні зміни клімату, зростає дефіцит продовольства, питної 

води, трапляються небезпечні техногенні аварії, пандемії, що загрожують населенню і потребують 

додаткових ресурсів для реагування на них. 
національна 

безпека 
1) наявність неврегульованого конфлікту в зоні АТО; 2) недосконалість державної політики у сфері міграції, 

неефективність системи державного регулювання міграційних процесів, які не забезпечують належний 

захист прав та інтересів громадян України, які працюють за кордоном, не створюють таких умов для 

допуску іммігрантів в Україну, які відповідали її національним інтересам і сприяли належній інтеграції 

іммігрантів в українське суспільство.  
економічна 

безпека  
1) залежність внутрішнього ринку від зовнішньоекономічної кон’юнктури, 2) недостатня ефективність 

роботи щодо його захисту від недобросовісної конкуренції з боку українських монополістів та імпортерів, а 

також щодо боротьби із контрабандою. 
енергетична 

безпека 
1) зайву залежність від імпорту енергоносіїв, 2) нерозв’язані проблеми диверсифікації джерел і маршрутів їх 

постачання, 3) недостатнє використання власного енергетичного потенціалу. 

гуманітарна 

безпека 

недостатній стан захищеності людини, народу,  їх цілей і цінностей, традицій, культури, рівних прав та 

обов’язків для всіх людей незалежно від релігії, раси, стаі, мови.  
Джерело: узагальнено, доповнено та побудовано автором дисертації у табличному вигляді на основі опрацьованого джерела [27]. 
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Рисунок Р.1 – Процес формування та реалізації ЖВІ населення України через механізми безперервної освіти в системі 

…………...сталого інноваційного розвитку економіки  
Умовні позначення: 

трикутник знань і конкурентоспроможність економіки країни; 

деонтологія формування життєво важливих інтересів більшості населення, в тому числі суб’єктів господарювання; 

прямі та зворотні зв’язки як баланс розвитку екологічної та соціальної підсистем і основа сталого розвитку національної економіки; 

механізми безперервної освіти як основної умови сталого інноваційного розвитку економіки; 

система формування ЖВІ населення. 

Джерело: розроблено автором дисертації й оприлюднено у його науковій праці [23].  5
5
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Рисунок Р.2 – Формування та реалізація інтересів у новій економіці через трикутник знань за Б. Санто (освіта, 

…………………дослідження, інновація):..природа виникнення проблеми сприйняття соціумом інновацій 

Умовні позначення: 

                складові трикутника знань (освіта, дослідження, інновація) 

                   елементи  механізму задоволення інтересів (дії та інновації) 

Джерело: розроблено автором дисертації й оприлюднено у його науковій праці [23]. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕХАНІЗМ ЗАДОВОЛЕННЯ  ІНТЕРЕСІВ  

певної групи, соціуму протягом обмеженого інтервалу часу 
 

                          ОСВІТА= навчання + виховання  

ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

ІННОВАЦІЯ 

 як інструмент 

задоволення інтересів 

 
 

СИСТЕМА ЦІННОСТЕЙ  

як мотиватор ІНТЕРЕС Дія 1 

ПОТРЕБИ 

БІОЛОГІЧНІ СОЦІАЛЬНІ 

Біологічний 

початок 

Насичення………..(голод) 

Репродукція………(інстинкт) 

Безпека……………(небезпека) 

Соціальний 

початок 

 

Прагнення до удосконалення 
Креативність 
Співчуття 
Цінність людського життя 
Терпимість 
Альтруїзм 
Інноваційність 
Нематеріальні цінності 
Колективізм 
Духовність 
Праця 

Дія 2 

Дія n 

ГОЛОВНА ПРОБЛЕМА СПРИЙНЯТТЯ СОЦІУМОМ 

ІННОВАЦІЙ 
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Таблиця – Основні поняття та фундаментальні принципи управління СІСОРЕ в контексті стійкого задоволення 

…………………ЖВІ населення під час візуалізації динамічної адаптивної моделі управління ІФССОРЕ 

Основні поняття щодо управління СІСОРЕ в контексті задоволення ЖВІ населення 

№ Поняття  Тлумачення 

1 2 3 

1 Система 

управління 

СІСОРЕ 

Сукупність окремих елементів, зокрема суб’єкту (регулятор) і об’єкту управління, що 

взаємопов’язані між собою і розглядаються як єдине ціле. Властивості системи 

можуть кардинально відрізнятися від властивостей окремих елементів, а елементами 

системи можуть бути люди, економіка загалом і її сектори, навколишнє середовище, 

тощо 

2 Процес у системі 

СІСОРЕ 

Слід розуміти як зміну в часі окремих чисельних величин (параметрів), що 

характеризують стан системи, а самі ці величини назвемо змінними 

3 Математична 

модель 

Є формалізованим описом процесів на мові математики (у вигляді функцій, рівнянь, 

нерівностей, цифр тощо), які відбуваються у системі, що досліджується, і містить в 

собі об’єкт управління та суб’єкт управління (регулятор) 

Фундаментальні принципи управління СІСОРЕ в контексті задоволення ЖВІ населення 

№ Принцип Характеристика 

1 Розімкненого 

управління 

За принципом розімкненого управління регулятор формує сигнал без урахування 

інформації про загрозу (обурення) і результати управління. Цей найпростіший 

принцип можна застосувати лише в тому разі, якщо обурення суворо визначено і 

враховано на попередній стадії формування алгоритму управління, коли об’єкт 

управління точно виконує запропонований алгоритм управління і не змінює своїх 

статистичних і динамічних характеристик 

2 За обуренням У разі управління за обуренням (принцип компенсації) вся інформація про наявні 

загрози (виклики) безперервно вимірюється і надходить на регулятор, який враховує 

її у процесі формування керуючого впливу. Недоліки цього принципу – технічна й 

організаційна складність безперервного вимірювання обурень, особливо якщо їх  
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1 2 3 

  багато, а також відсутність інформації про результати управління за основним 

регульованим параметром 

3 За відхиленням У системі управління за відхиленням (принцип зворотного зв’язку) існує канал 

передачі інформації про результати управління – канал зворотного зв’язку. Причому 

побічно через об’єкт управління враховується і вплив обурення (загроз, викликів) на 

об’єкт управління і вектор керованих (регульованих) параметрів. У цьому разі 

алгоритм управління безперервно враховує результати управління, що поліпшує 

якість управління 

4 Комбінованого 

управління (за від-

хиленням і за обу-

ренням одночасно) 

У системі із принципом комбінованого управління одночасно використовується як 

управління за відхиленням, так і за обуренням. Якщо при цьому виокремити 

найбільш небезпечне в даний момент обурення, то принцип комбінованого 

управління зможе забезпечити з певною достовірністю вибір оптимального 

управління, тобто найбільш імовірні напрями розвитку економіки 
Джерело: узагальнено, складено автором дисертації у табличному вигляді та адаптовано на основі опрацьованого літературного  

джерела [385, c. 205]. 

Продовження табл.  
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Рисунок С.1 – Розгорнута структурна схема адаптивної динамічної  моделі системи управління ІФССОРЕ України 

Джерело: адаптовано автором дисертації на основі опрацьованого літературного джерела [385]. 
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Рисунок С.2 – Структурна схема адаптивної динамічної моделі системи управління i-ї сфери ІФССОРЕ України 

Джерело: адаптовано автором дисертації на основі опрацьованого літературного джерела [385]. 
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Рисунок С.3 – Структурна схема випереджувача внутрішніх загроз у моделі системи управління ІФССОРЕ України 

Джерело: адаптовано автором дисертації на основі опрацьованого джерела [385, c. 214]. 
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Рисунок С.4 – Блок-схема реалізації СІСОРЕ України в контексті національної безпеки: міждисциплінарний і 

…………………..комплексний підходи 

Джерело: розроблено та побудовано автором дисертації і оприлюднено у його науковій праці [244]. 
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Таблиця Т.1 – Використання досвіду країн Європи щодо формування інноваційної культури 

№ Складові інноваційної культури Зміст 

1 Національна ідея (єдина ідеологія) 

(авторська пропозиція) 

Є інструментом, що згуртовує маси щодо втілення та розповсюдження інновацій в економіці та 

суспільстві  

2 Дотримання морально-етичних і 

духовних цінностей  

(авторська пропозиція) 

Мають розглядатися як інклюзивні фактори конкурентоспроможності національної економіки, 

здатні створити інноваційний дух нації 

3 Освіта Перегляд існуючих програм і методів навчання з метою зміцнення стимулів до творчості та 

підприємництва; перепідготовка за новими програмами освітян; підвищення кваліфікації 

фахівців протягом всієї трудової діяльності; навчання інноваціям, обмін досвідом і 

досягненнями в цій галузі; 

4   Взаємодія вчених, інженерів, 

дослідників із фірмами 

Виявлення та усунення адміністративних перешкод і надання допомоги у вільному пересуванні 

вчених, інженерів і дослідників на іноземні фірми, малі та середні підприємства з метою 

передачі своїх новацій і їх втілення; створення соціально-економічних і правових умов для 

реальної мобільності вчених, інженерів; 

5  Підвищення ефективності 

інноваційних процесів в економіці 

та суспільстві  

Обговорення технологічного шляху приведення в дію інноваційних процесів із представниками 

промисловості, представниками виконавчої влади та економіки; обговорення технологічного 

циклу інноваційних процесів із представниками споживача; розповсюдження передового 

досвіду в цій галузі; заохочення учасників у прийнятті рішень, організації та управлінні 

технічними, економічними та соціальними процесами; 

6 Розповсюдження оптимальних 

управлінських і організаційних 

методів у середньому бізнесі  

Пропаганда знань про нові організаційні методи; інформація з цих питань шляхом 

комунікаційних технологій; зміцнення зв’язків із зовнішніми експертними центрами; викорис-

тання організаційних засобів, що є в наявності, навчаючих програм, структурних фондів; 

підвищення якості адміністрування в сфері бізнесу; використання еталонного тестування фірм, 

починаючи з оцінки її якості; розвиток практики еталонного тестування; 

7  

 

 

Стимулювання інновацій у 

суспільстві на урядовому рівні  

Організація навчання керівників проектів і фондів принципам інноваційної діяльності; 

стимулювання обміну досвідом інноваціями на суспільному та урядовому рівні; аналіз стану та 

тенденцій інноваційних процесів; регулярна звітність з інновацій в ЄС. 

8   Антикорупційна діяльність 

(авторська пропозиція) 

Антикорупційний контроль прийняття управлінських рішень щодо реалізації, відбору та  

трансферу технологій. 

Джерело: узагальнено та побудовано автором дисертації у табличному вигляді та секторно оприлюднено у його наукових працях  

[96, 105, 392-394].  
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Таблиця Т.2 – Завдання та критика Болонського процесу  в пострадянських державах і світі, які варто враховувати під 

………………...час його імплементації в Україні 

№ Завдання Критика  

1 Підвищити престижність європейської вищої 

освіти. 

У пострадянських країнах диплом бакалавра часто не сприймають 

як завершену вищу освітою. 

2 Створити єдину зону вищої освіти, що 

сприятиме працевлаштуванню та мобільності 

випускників різних країн. 

Загроза повної заміни та руйнування традиційної радянської 

моделі освіти, яка тривалий час у світі визнавалася найкращою, на 

дворівневу систему. 

3 Зміцнити науково-технічний, соціальний та 

інтелектуальний потенціал Європи;  

Загроза скорочення бюджетного фінансування вищої освіти за 

рахунок платної магістратури. 

4 Досягти універсальності та валентності систем 

вищої освіти. 

Виникнення ризику масового відтоку мозків за рубіж, що 

загрожує повним занепадом національної науки і освіти у разі 

визнання дипломів випускників пострадянських держав на Заході. 

5  Надати студентам право вільного формування 

індивідуального плану навчання та вибору 

дисциплін. 

Недостатня поінформованість посадових осіб про поточний стан 

справ у вітчизняній та європейській освіті, а також про цілі 

Болонського процесу. 

6 Підвищити контроль і якість освіти в країнах-

учасницях. 

 

Можливе зниження якості освіти та виникнення перешкод під час 

здобуття вищої освіти більшістю населення країн, які беруть 

участь в неоліберальному реформуванні своїх соціальних систем. 

7 Забезпечити конкурентоспроможність 

європейських університетів. 

Масові виступи освітян у Сербії, Іспанії, Швейцарії (Санкт-

Галленський університет) проти введення Болонської системи. 
 

Джерело: узагальнено та побудовано у табличному вигляді автором дисертації. 
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Рисунок Т.1 – Кластер як соціальне поняття у міжнародній економічній системі та інструмент задоволення життєво 

……………….важливих інтересів людини, суспільства, держави 

Джерело: систематизовано, узагальнено, побудовано автором дисертації на основі опрацювання джерела [403] та оприлюднено у його 

науковій праці [404]. 
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Рисунок Т.2 – Функціонально-рольові підходи до кластера як інструменту задоволення ЖВІ людини, суспільства, 

……………….держави в контексті СІСОРЕ України 

Джерело: розроблено автором дисертації на основі опрацювання джерела [403] й оприлюднено у його науковій праці [405]. 
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Рисунок Т.3 – Змістова суть категорії «реінжиніринг бізнес-процесів»: комплексний підхід 

Джерело: розроблено автором дисертації на основі опрацювання джерела [407] й оприлюднено у його науковій праці [408].  
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Рисунок Т.4 –  Блок-схема реінжинірингу як методу управління соціально орієнтованим розвитком економіки та 

……………….інструменту її інноваційного розвитку 
Джерело: розроблено та побудовано автором дисертації на основі опрацювання джерела [407] й оприлюднено у його науковій праці [410, 

411].  
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Рисунок У.1 – Схема моделювання песимістичного сценарію розвитку України до 2030 року (варіант 1) 

Джерело: побудовано на основі економічних розрахунків автора за сприяння технічної підтримки фахівців АСУ. 
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Рисунок У.2 – Схема моделювання середнього сценарію розвитку України до 2030 року (варіант 2) 

Джерело: побудовано на основі економічних розрахунків автора за сприяння технічної підтримки фахівців АСУ. 
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Рисунок У.3 – Схема моделювання оптимістичного сценарію развитку до 2030 року (варіант 3) 

Джерело: побудовано на основі економічних розрахунків автора за сприяння технічної підтримки фахівців АСУ. 
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Таблиця – Програми СІСОРЕ та показників їх оцінки відповідно до класифікації ЖВІ за пріоритетами 

 
№ ЖВІ 

населення 

Можливість 

задоволення 

ЖВІ населення 

Заходи та 

програми 

розвитку 

 

Показники оцінки ЖВІ населення 

1 2 3 4 5 

1. Особиста безпека, свобода слова, 

друку, доступ до інформації 

1. Перегляд 

конституції, 

стратегії НБ 

Внутрішні критерії оцінювання: 

1) кількість незадоволених у суспільстві; 2) частка користувачів 

Інтернету, % населення; 3) наявність нормативно-правових документів 

щодо захисту свободи слова. 

Зовнішнє оцінювання: 

1) Індекс свободи преси (англ. Press Freedom Index); 2) Індекс 

демократії; 3) рейтинг недієздатних держав. 

2. Здоров'я 

(збереження, 

попередження 

захворювань, 

лікування) 

Виробництво ліків, 

медобладнання 

2. ДНТП 

«Здоров'я»: 

ноосферні 

інформаційні 

автоматизовані 

системи і 

технології 

здоров'я 

 

Внутрішні критерії оцінювання: 

1) умовний коефіцієнт  депопуляції (відношення числа померлих до 

числа народжених); 

2) лікування: кількість санаторіїв і пансіонатів із лікуванням; 

3) попередження: кількість санаторіїв-профілакторіїв; 

4) збереження: а) кількість будинків і пансіонатів відпочинку; 

б) кількість баз і інших закладів відпочинку;  в) кількість дитячих 

оздоровчих таборів.  

Зовнішнє оцінювання:  

1) очікувана тривалість життя, років(базовий); 

2) рейтинг країн за рівнем смертності. 

3. Житло Виробництво 
будматеріалів, 
виробництво 
обладнання для 
зростання 
продуктивності 
будівельних робіт, 
і т.п., нові 
технології 
будівництва 

3. Держпрограма 

«Житло» 
Внутрішні критерії оцінювання: 

Коефіцієнт забезпечення житлом протягом року = (кількість сімей і 

одинаків, які мають житло, тис.) / (кількість сімей і одинаків, які 

потребують на квартирному обліку на кінець року, тис.) 

Питома вага витрат населення на ЖКГ, % = сума витрат на ЖКГ,($) / 

середня заробітна плата, ($)*100% (пропозиція автора) 

Зовнішнє оцінювання: відсутнє 
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Продовження табл. 
1 2 3 4 5 

4. Харчування Виробництво 

продуктів 

харчування, 

виробництво 

сільгосппродукції 

на промисловій 

основі (АПК) 

4. Держпрограма 

«Продовольча 

безпека» 

 

Внутрішнє оцінювання: 

1) норма спожитих калорій на день; 

2) мінімальний прожитковий мінімум на день (пропозиція автора). 

Зовнішнє оцінювання: відсутнє 

5. Робота Збільшення 

робочих місць 

5. Держпрограма 

«Загальна 

зайнятість» 

Внутрішнє оцінювання:  

1) забезпечення робочими місцями, (%); 

2) рівень безробіття, (%); 

3) рівень тіньової економіки, (%). 

Зовнішнє оцінювання:  

Індекс непрозорості (Opacity Index) 

6. Матеріальне 

становище, 

включаючи 

фінансове 

(доходи, з / п) 

Зростання 

продуктивності 

праці, 

випереджальний 

розвиток 

виробництв 

предметів 

споживання 

6. У п'ятирічних і 

річних планах 

соціально-

економічного 

розвитку: 

зростання з / п, 

випереджаюче 

виробництво 

предметів 

споживання в 

порівнянні з 

виробництвом 

засобів 

виробництва 

Внутрішнє оцінювання:  

1) погодинна з / п (по паритету купівельної спроможності гривні); 

2) коефіцієнт Джині – індекс концентрації доходів; 

3) децільний коефіцієнт (індекс диференціації доходів, тобто різниця у 

доходах 10% найбагатших сімей і 10% найбідніших); 

4) показник інфляції ,% 

5) оптимальна структура стратифікації населення країни, (%) (базовий 

показник) 

 

Зовнішнє оцінювання:  

ВВП на душу населення, дол. США по ППС – показник добробуту 

людини  

7. Екологія 

середовища 

проживання 

Зменшення ризиків 

захворювань, 

переробка  

відходів, 

використання  

7. Держпрограма 

«Екологія»; 

проведення 

референдуму з 

питань  

Коефіцієнти антропогенного навантаження: 1) викиди шкідливих 

речовин (т на 1 км
2

 території) в атмосферу (кризова ситуація)$; 

2) викиди шкідливих речовин (т на 1 км
2

) в атмосферу (передкризова 

ситуація); 3) скидання забруднених вод (%) у кризовій ситуації;  

Продовження табл.  
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Продовження табл.  

1 2 3 4 5 

    4) скидання забруднених вод (%) у передкризовій ситуації; 5) зберігання 

токсичних промислових відходів із порушенням правил (т на 1 км
2

) у 

кризовій 

  місцевої сировини і 

т.ін. 

використання 

сланцевого газу, 

розвитку 

гірничодобувної 

промисловості на 

основі 

нанотехнологій і 

т. ін. 

ситуації; 6) зберігання токсичних  промислових відходів із порушенням 

правил (т на 1 км
2

) 

8. Освіта, наука Відтворення кадрів-

професіоналів для 

освоєння високих 

технологій V і VI 

технологічних 

укладів 

8. Реформа з 

підвищенням 

частки держфінан-

сування освіти і 

науки. Держпро-

грами «Навчання 

протягом життя» 

Внутрішнє оцінювання: витрати на науку та освіту, % від ВВП 

 

Зовнішнє оцінювання: 1) індекс інноваційності EIS (European 

Innovation Scoreboard); 2) індекс глоба́льної конкурентоспроможності 

(англ. The Global Competitiveness Index) 

9. Умови роботи 

та відпочинку, 

(дозвілля) 

Інфраструктура, 

туризму, спорту 

9. Держпрограми 

«Логістика», 

«Туризм і спорт» 

Внутрішнє оцінювання: 1) наявність необхідної кількості коштів для 

здійснення подорожей і відпочинку за вибором; 2) кількість здійснених 

за межі країни туристичних подорожей (пропозиція автора); 3) кількість 

вільного від основної роботи часу, годин. 

Зовнішнє оцінювання: рейтинг країни за туристичними відвідуваннями 

(пропозиція автора) 

10. Успіх в житті 

(досягнення 

життєвих ці-

лей),задоволен-

ня ЖВІ, вклю-

чаючи духовні 

Створення 

суспільства 

морально і фізично 

здорових, гідних 

особистостей 

10. Держпрограма 

«Сталий 

інноваційне 

соціально-еконо-

мічний розвиток 

України» 

Внутрішнє оцінювання: рівень задоволених членів суспільства в країні  

Зовнішнє оцінювання: 1) індекс задоволеності життям (ІЗЖ; англ. 

Satisfaction with Life Index, SWL); 2) міжнародний індекс щастя (англ. 

Happy Planet Index); 3) індекс людського розвитку (ІЛР); 4) Світовий 

рейтинг благодійності 

Джерело: систематизовано та розроблено автором дисертацій у табличному вигляді і оприлюднено у науковій його йпраці [368].  5
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Рисунок Х.1 – Розробка антикризових заходів відповідно до процесу розгортання кризи на макрорівні:  

……………….попередження та мінімізація наслідків 

Джерело: розроблено та побудовано автором дисертації та оприлюднено у його наукових працях [68, 69, 421]. 
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Рисунок Х.2 – Розробка антикризових заходів відповідно до ЖЦП і процесу розгортання кризи на мікрорівні: ………...  

………………...управлінський і фінансовий аспекти 

Джерело: розроблено та побудовано автором дисертації та оприлюднено у його наукових працях [11, 68, 69]. 
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Рисунок Х.3 – Структурно-логічна блок-схема оцінки процесів модернізації промисловості в контексті СІСОРЕ України 

Умовні позначення: 

 

– прямі та зворотні зв’язки; 

– індикатори інноваційного соціально орієнтованого розвитку економіки; 

– прямий і зворотній зв’язки магістрального напряму оцінки модернізації промисловості; 

– вектори оцінки СІСОРЕ. 

Джерело: розроблено автором дисертації та представлено у його науковій праці [308]. 
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Рисунок Х.4 – Блок-схема комплексного підходу щодо модернізації  промисловості в умовах необхідності структурних 

…………..…..зрушень економіки України 

Джерело: розроблено автором дисертації. 
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Рисунок Х.5 – Рекомендована структура взаємодії відносин власності малого і середнього бізнесу в умовах необхідності 

……………….їх гармонізації : оптимізація структури відносин власності в контексті СІСОРЕ України 

Джерело: розроблено автором дисертації та представлено у його наукових працях [333, 334]. 
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Рисунок Х.6 – Складові антикризового механізму державного регулювання економіки України на інноваційних і 

………………….соціально.орієнтованих засадах 

Джерело: розроблено автором дисертації та представлено науковій спільноті у його праці [422, c. 48]. 
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Морально-етичні  та духовні цінності людини, суспільства, держави 

Фінансове регулювання:  
фінансова реформа, жорстка 

податкова політика, грошова 

реформа 
 

Перерозподіл доходу (соціальне 
регулювання): соціальне страхування; 
вирівнювання доходів; недопустимість 
різкої майнової нерівності;  
попередження та боротьба  з 
абсолютною бідністю; справедлива 
винагорода праці, соціальна  
справедливість і інше 

Законодавча та нормативно-правова  
діяльність: чітке дотримання законів, які 
регулюють економічну та соціальну сфери, 
казенна «антивинно - тютюнова» монополія 
та ін. 

Управління виробничою системою 
(розвиток промисловості, зокрема її базових 
галузей (машинобудування) на основі 
нанотехнологій): 
ефективна промислова політика; грамотне 
залучення «великих» інвестиційних коштів; 
сприятливі умови для національного 
підприємництва; розвиток науки і освіти на всіх 
щаблях; стимулювання до творчої діяльності 
мас  

 

Види державного регулювання 
кризових ситуаций у 

національному господарстві 

Стратегічно випереджаюче управління на основі 
ноосферного підходу (мислення) 

Інноваційна культура Інноваційна культура 



 

 

 

Рисунок Х.7 – Блок-схема системи оцінки й узгодження управлінських, стратегічних, оперативних цілей економічної 

…………………системи в контексті задоволення ЖВІ населення як механізму акумуляції та виділення коштів на 

…………………дослідження та.технологічний розвиток  
Умовні позначення: 

– підсистема формування життєво важливих інтересів населення; 

– підсистема конкурентоспроможності нової економіки; 

–       – прямі та зворотні зв’язки. 

Джерело: розроблено автором дисертації на підставі опрацьованого літературного джерела [52] й оприлюднено у його накововій праці 

[174]. 
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Рисунок Х.8 – Загальна структурно-функціональна схема управління комерціалізацією об’єктів інтелектуальної 

////////////////////////власності в контексті CІСОРЕ України 

Джерело: розроблено автором дисертації й оприлюднено у його накововій праці [348, 423].   
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Рисунок Х.9 – Механізм формування середнього класу виходячи із виконуваних ним завдань і його ЖВІ 

Джерело: систематизовано та розроблено автором дисертації й оприлюднено у його накововій праці [126]. 

5
8
5
 



 

 

 

 

Рисунок Х.10 – Оптимізація структури стратифікації населення Україні у контексті  формування середнього класу  

Джерело: розроблено автором і представлено науковій спільноті у праці [125]. 
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Таблиця Х.1 – Дефініції поняття «соціальна відповідальність» в контексті СІСОРЕ 

 

Автор, організація Тлумачення поняття 

Зелена книга Європейського 

союзу (2001 рік) 

Це «інтеграція соціальних та екологічних аспектів у щоденну комерційну 

діяльність підприємств і в їхню взаємодію із зацікавленими сторонами на 

добровільній основі». 

Для бізнесу задля соціальної 

відповідальності ( BSR ) 

Це «досягнення комерційного успіху засобами, які передбачають дотримання 

моральних цінностей і повагу до людей, спільнот і навколишнього середовища». 

Міжнародний форум лідерів 

бізнесу  

(IBLF) 

 Це «сприяння відповідальній діловій практиці, яка дає вигоду бізнесу та 

суспільству й допомагає досягти соціального, економічного та екологічно 

усталеного розвитку через максимальне збільшення позитивного впливу бізнесу 

на суспільство з одночасною мінімізацією його негативного впливу». 

Всесвітня ділова рада за сталий 

розвиток ( WBCSD ) 

Це «зобов’язання бізнесу сприяти усталеному економічному розвитку, 

працюючи з робітниками, їхніми сім’ями, місцевою громадою та суспільством у 

цілому для поліпшення якості їхнього життя». 

Асоціація менеджерів 

Це «публічний інструмент інформування акціонерів, співробітників, партнерів і 

всього суспільства про те, як і якими темпами компанія реалізує закладені в своїй 

місії або стратегічних планах розвитку мети економічної стійкості, соціального 

благополуччя та екологічної стабільності». 

Всесвітня бізнесова рада із 

сталого розвитку 

Це «зобов’язання бізнесу сприяти сталому економічному розвиткові, працюючи з 

найманими працівниками їхніми родинами, місцевою громадою та суспільством 

загалом з метою покращення якості життя» 

Авторське тлумачення 

Це етичний, моральний, ціннісний аспект поведінки суб’єкту господарювання, 

який створює умови для СІСОР економічних систем і позначається на рівні 

задоволення ЖВІ людини, суспільства та держави. 
 

 Джерело: узагальнено та розроблено у табличному вигляді автором дисертації та представлено науковій спільноті у його праці [181]. 
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Таблиця Х.2 – Практична значимість результатів економічного дослідження на тему «Методологія управління 

……………….інноваційними факторами сталого соціально орієнтованого розвитку економіки» 

 
Індикатори, на яких 
мають позначитися 

рекомендації 

Ситуація реалізації запропонованих автором 
дисертації заходів та рекомендацій 

Ситуація ігнорування запропонованих автором дисертації 
заходів та рекомендацій 

1. Середньорічні темпи 
приросту населення 
(Ч нд, %) 

Зростання чисельності населення за рахунок 
збільшення природного народження, можливості 
гідно жити, працювати та реалізовувати свої 
інтереси у власній країні, приток робочої сили з 
інших країн.  

Демографічна криза, перетворення країни на «фабрику смерті», 
відтік за кордон молоді в пошуках кращого життя, відтік 
«золотої» молоді у розумінні інтелекту, погіршення генофонду 
нації, створення ситуації «раби на власній землі» через загрозу 
продажу землі іноземним інвесторам. 

2. Відсоток населення 
життєво важливі 
інтереси, яких 
задоволено (Ф жві, %). 

Задоволення ЖВІ більше 61,8 % населення в країні 
сприяє формуванню середнього класу, як 
головного критерію СОРЕ, забезпечує стійкість 
держави та є гарантом національної безпеки. 

Неможливість більшої частини населення задовольнити ЖВІ, 
зростання кількості конфліктів через незадоволення населення, 
що переростає у кризові ситуації та явища, і врешті решт, 
завершуються ентропією державної влади та революцією. Це 
вже підтверджено подіями 2014 року. 

3. Фактичний рівень 
витрат на НДДКР від 
ВВП (Ф нддкр, %). 

Перетворення науки у системоутворюючу силу 
економіки, розквіт науки, підвищення престижу 
науковця, можливість більш швидкого переходу на 
новий технологічний уклад, володіння 
технологіями світового рівня, розбудова 
промисловості, підвищення рівня національної 
безпеки  

Перетворення науки у «проїдаючи» силу економіки, зниження 
престижу професії науковця, зменшення кількості 
раціоналізаторів і винахідників через неможливість задоволення 
їх ЖВІ, ентропія промисловості, неможливість конкурувати з 
іншими країнами за технологічну першість, зниження рівня 
національної безпеки  

4. Фактичне значення  
СО2 на душу населення 
(ФСО2,    т / чол.). 

Поліпшення стану повітря через контроль 
шкідливих речовин відповідними органами, 
стимулювання до використання у промисловості 
екотехнологій, зростає рівень екологічної безпеки. 

Забруднення повітря, збільшення чисельності захворювань 
місцевого населення, пов’язаних із дихальними шляхами, 
погіршення його загального стану здоров’я, поступове 
руйнування екосистеми, зниження рівня екологічної безпеки. 

5. МІЛР Зростання рівня і якості життя населення, 
можливість гідного задоволення потреб та системи 
цінностей, фізично і психічно здорова та щаслива 
людина, яка веде патріотичний спосіб життя, 
здорове суспільство 

Зниження рівня, якості життя населення, рейтингу серед країн 
світу, втрата міжнародного іміджу країни, перехід до групи 
країн із низьким рівнем розвитку, зростання безробіття, 
корупції, тіньової економіки, загроза щасливому життю 
нинішніх і майбутніх поколінь 

6. Національна ідея Застосування цього інструменту дозволить 
об’єднати маси, створить національний 
корпоративний дух суспільства, здатного подолати 
будь-які перешкоди задля кращого життя нинішніх 
і майбутнього поколінь  

Загрожує зникненню нації, зниженню рівня національної 
безпеки, розпорошенню сили корпоративного духу суспільства, 
втрата віри молоді у щасливе майбутнє в межах розбудови 
національної економіки, можливість щасливо жити, працювати, 
отримувати радість від життя в своїй країні 

Джерело: розроблено автором дисертації. 
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