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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАЙНЯТОСТІ ЯК ОДИН  
ІЗ ПРІОРИТЕТНИХ ВЕКТОРІВ СОЦІАЛЬНОЇ  

ПОЛІТИКИ СТОСОВНО ОСІБ З ОБМЕЖЕНИМИ  
ФІЗИЧНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ 

Українське суспільство має значну частку соціально-уразли-
вих осіб, серед яких велика кількість інвалідів. На обслуговуванні в 
органах праці та соціального захисту населення України перебувало 
на 01.01.2019 р. 2659,7 тис. осіб інвалідів, що складало більше 6% 
населення [1, с. 65]. За останні роки їх кількість збільшується, що 
створює матеріальні труднощі для родин з інвалідами та потребує 
додаткових фінансових витрат держави. Однак справа не лише у ма-
теріальному і фінансовому навантаженні для родин та держави, а в 
соціальному становищі цих людей та їх самопочутті. Проблема по-
лягає в тому, що із загального числа інвалідів більша частина пере-
буває у працездатному віці і могла би реалізувати свій, хоч і обме-
жений, трудовий і творчий потенціал та відчувати себе повноцін-
ними членами суспільства. Багато осіб з обмеженими фізичними 
можливостями потребують реабілітації та подальшого працевлаш-
тування, однак в реальній практиці це здійснюється з досить вели-
кими труднощами. За даними Міністерства соціальної політики, 
станом на 2017 р. в Україні працевлаштовано всього 540 187 людей 
з інвалідністю. Вони складають 26,2% від 2 062 259 дорослого пра-
цездатного населення з інвалідністю віком від 18 до 60 років. Для 
порівняння, в ЄС середній показник зайнятості осіб з інвалідністю 
складає 38% [2]. 

Проблеми реабілітації і працевлаштування інвалідів аналізу-
ють багато вітчизняних науковців і працівників служб зайнятості та 
соціального захисту. Слід відзначити публікації О. Ткаліч, К. Бон-
дарчук, Л. Колєшні, І. Терюханової [3-6] та багатьох інших дослід-
ників. Однак проблема залишається гострою, тому потребує додат-
кового дослідження, особливо в світлі того, що на сучасному етапі 
ринок праці України стикається з проблемою дефіциту робочої 
сили, у вирішенні якої інваліди могли б взяти посильну участь. 

Метою статті є аналіз проблеми працевлаштування осіб з 
обмеженими фізичними можливостями та пошук шляхів її вирі- 
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шення в контексті підвищення рівня збалансованості ринку праці 
України.  

У світі забезпеченню прав і можливостей інвалідів, які скла-
дають значну частку будь-якого суспільства, приділяється значна 
увага. З цією метою були розроблені Стандартні правила забезпе-
чення рівних можливостей для інвалідів, прийняті Генеральною 
асамблеєю ООН у 1993 р. 

Основою соціальної політики України щодо права інвалідів 
на участь в активному житті суспільства й захисту їх інтересів є  
низка законодавчих та нормативно-правових актів. Вони спрямо-
вані на створення їм рівних з іншими громадянами можливостей у 
реалізації цивільних, політичних та інших конституційних прав  
і свобод. В Конституції України права і свободи інвалідів не виок-
ремлюються, а надаються їм разом з усіма громадянами, підкреслю-
ючи тим самим їх рівноправність. Існує низка інших законів, що за-
хищає права інвалідів: закон «Про основи соціальної захищеності 
інвалідів в Україні» (1991 р. зі змінами та доповненнями); Закон Ук-
раїни від 05.10.2005 р. «Про реабілітацію інвалідів в Україні»; Закон 
України «Про внесення змін до деяких законів України щодо реалі-
зації інвалідами права на трудову зайнятість» від 23.02.2006 р., яким 
внесено ряд змін до законів України «Про зайнятість населення», 
«Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на ви-
падок безробіття» та інші. 

Україна ратифікувала також низку міжнародних актів, які ма-
ють запобігти дискримінації осіб із інвалідністю у сфері праці. Це, 
зокрема, Конвенції МОП № 159 «Про професійну реабілітацію ін-
валідів», № 173 «Про захист вимог працівників у випадку неплато-
спроможності роботодавця»; Декларації ООН «Про права розумово 
відсталих осіб», «Про права інвалідів», «Про стандартні правила за-
безпечення рівних можливостей для інвалідів», Конвенція про 
права інвалідів; низка рекомендацій Ради Європи і т. д. 

Усі ці нормативні акти формують правове підґрунтя соціаль-
ної політики зайнятості осіб з обмеженими фізичними можливос-
тями. Так, Законом України «Про основи соціальної захищеності ін-
валідів в Україні» встановлені нормативи бронювання робочих 
місць для працевлаштування інвалідів в обсязі не менше 4% від за-
гальної чисельності працюючих. Кабінет Міністрів України своєю 
Постановою від 3 травня 1995 р. № 314 «Про організацію робочих 
місць та працевлаштування інвалідів» затвердив Положення про ро-
боче місце інваліда та порядок працевлаштування інвалідів, а По- 
становою від 28 грудня 2001 р. № 1767 «Про затвердження порядку 
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сплати підприємствами (об’єднаннями), установами і організаціями 
штрафних санкцій до відділень Фонду соціального захисту інвалі-
дів, акумуляції, обліку та використання цих коштів» визначив меха-
нізм сплати штрафних санкцій, передбачених статтею 20 Закону 
України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» 
при умові не працевлаштування осіб з обмеженими фізичними  
можливостями. 

Незважаючи на наявність достатньої законодавчої бази щодо 
залучення осіб з обмеженими фізичними можливостями у сферу 
зайнятості, переважна більшість інвалідів працездатного віку не 
працевлаштовані. У 2017 р. таких нараховувалося більше 1,5 млн 
осіб. Звичайно, не всі вони можуть працювати за станом здоров’я, 
однак велику їх частину можна було би залучити у сферу суспільної 
діяльності при більш активній діяльності служб зайнятості та більш 
високому рівні соціальної відповідальності роботодавців. Як було 
сказано вище, в європейських країнах рівень залученості до сфери 
економічної діяльності є значно вищим. І це дає значну вигоду сус-
пільству в цілому, що проявляється у такому: 

особи з обмеженими фізичними можливостями реалізують 
свій трудовий і творчий потенціал, забезпечують себе певним дохо-
дом та відчувають себе повноцінними членами суспільства. Поліп-
шується не лише їх матеріальне становище, але й емоційно-психо-
логічний стан та здоров’я. При цьому зменшується навантаження на 
родини, де живуть інваліди; 

працюючі інваліди створюють певну частку національного 
доходу і перестають бути баластом для держави; 

залучені до трудової діяльності інваліди підвищують пропо-
зицію на ринку праці, часто заповнюють ті робочі місця, які є мало-
привабливими для інших верств економічно активного населення. 

Слід відзначити, що ринок праці в Україні на сучасному етапі 
розбалансований, спостерігається дефіцит робочої сили за багатьма 
професіями. За даними Державної служби зайнятості найбільша  
кількість вакансій спостерігається за професіями: тракторист, під-
собний робітник, водій автотранспортних засобів, робітник з ком-
плексного обслуговування сільськогосподарського виробництва, 
продавець товарів, охоронник, бухгалтер, кухар. На багатьох робо-
чих місцях за цими, а то й іншими професіями могли б працювати 
особи з обмеженими фізичними можливостями. Однак для цього 
необхідно: 1) створити відповідні робочі місця для інвалідів. Кабі-
нет Міністрів України своєю Постановою від 3 травня 1995 р. № 314 
«Про організацію робочих місць та працевлаштування інвалідів» за- 
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твердив Положення про робоче місце інваліда та порядок працевла-
штування інвалідів. Однак на практиці цей нормативний акт не зав-
жди реалізується; 2) забезпечити при необхідності професійне нав-
чання або перепідготовку інвалідів. Слід відзначити, що ця катего-
рія осіб часто має нижчий рівень освіти і професійної підготовки;  
3) докласти зусиль для пошуку відповідного робочого місця для 
конкретної особи з обмеженими фізичними можливостями; 4) сфор-
мувати у суспільстві, передусім у підприємницькому середовищі, 
позитивне і гуманне ставлення до реалізації інвалідами свого права 
на працю.  

У процесі працевлаштування інвалідів призвана відігравати 
значну роль Державна служба зайнятості (ДСЗ). Вона веде в цьому 
напрямку певну діяльність (див. таблицю). Дані таблиці свідчать, 
що в службу зайнятості щорічно зверталося близько 50 тис. осіб з 
інвалідністю, що складає лише 3% від всієї чисельності незайнятих 
інвалідів працездатного віку. Можна припустити, що ще значна  
кількість таких осіб хотіла би працювати, але не може або не знає 
як це реалізувати. Позитивним є те, що кількість тих інвалідів, що 
отримували послуги ДСЗ у 2019 р. зросла на 10%. Більше 90% з них 
отримали статус безробітного та ще більша їх кількість була охоп-
лена профорієнтаційною роботою. 

 

Таблиця 
Надання послуг державною службою зайнятості особам  

з інвалідністю у 2018-2019 рр. [9] 
Показник 2018 р. 2019 р.

Отримували послуги, тис. осіб 48,2 53,1
Мали статус безробітного, тис. осіб 44,1 47,9
Всього отримали роботу (у т.ч. до набуття ста-
тусу безробітного),  тис. осіб 13,2 13,8 
Проходили професійне навчання, тис. осіб 4,0 4,3
Брали участь у громадських та інших роботах 
тимчасового характеру, тис. осіб 5,8 6,2 
Кількість безробітних, охоплених профорієнта-
ційними послугами, тис. осіб 42,9 46,3 
Кількість вакансій, на які могли бути працевлаш-
товані інваліди (за інформацією роботодавців), 
на початок року, тис. од. 6,1 6,7 

 
У той же час рівень працевлаштування був невисоким. Отри-

мала роботу лише четверта частина інвалідів, що звернулася до 
ДСЗ. Невелика їх частка (близько 8%) проходила професійну підго-
товку та трохи більше брали участь у громадських роботах. Незва- 
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жаючи на певне зростання цих показників, можна зробити висно-
вок, що процес залучення у сферу суспільної діяльності осіб з обме-
женими фізичними можливостями здійснюється дуже повільно. 

Державною службою зайнятості розгорнуто комплексну ін-
формаційно-роз’яснювальну роботу для сприяння в адаптації на  
ринку праці людей з обмеженими фізичними можливостями. Од-
нак, незважаючи на це, існують проблеми при працевлаштуванні ін-
валідів. Як відзначають фахівці з цього питання, головним чинни-
ком, який стримує зайнятість осіб з інвалідністю, є низький, порів-
няно із здоровими, освітній та професійний рівень [7]. На ринку 
праці відокремлюється суттєва проблема в подоланні дисбалансу 
між попитом і пропозицією цієї специфічної робочої сили. Прак- 
тично така сама ситуація склалася і щодо співпраці з питань уком- 
плектування новостворених робочих місць для працевлаштування 
інвалідів за рахунок коштів Фонду. Одним із чинників стримування 
зайнятості також є: 

відсутність повної інформації про те, які підприємства ство-
рюють нові робочі місця для працевлаштування інвалідів за раху-
нок Фонду; 

відсутність гнучких форм організації праці та механізму заці-
кавлення роботодавців у працевлаштуванні інвалідів; 

низька оплата праці на запропонованих роботодавцем робо-
чих місцях та невідповідність обмежень у роботі інвалідів за вис- 
новками медкомісій з вимогами роботодавця [6]. 

Дані таблиці також показують, що кількість вакансій, на які 
могли бути працевлаштовані інваліди, є значно нижчою за їх по- 
требу. Це обумовлено тим, що створення таких робочих місць по- 
требує додаткових зусиль і витрат. Вітчизняне законодавство регу-
лює особливі режими праці, тривалість, умови трудової діяльності 
інвалідів. Наприклад, роботодавець повинен створювати для таких 
робітників умови праці відповідно з їхньою індивідуальною програ-
мою реабілітації, організувати навчання, перекваліфікацію та пра-
цевлаштування осіб із інвалідністю відповідно до медичних реко-
мендацій, встановити на їхнє прохання неповний робочий день або 
неповний робочий тиждень. Працівники з I та II групою інвалідно-
сті мають право на 30-денну оплачувану та 60-денну неоплачувану 
відпустки. Залучення осіб із інвалідністю до наднормових робіт та 
робіт у нічний час без їхньої згоди не допускається. Тому не кожен 
роботодавець зацікавлений у створенні таких робочих місць. 

Згідно Закону України «Про основи соціальної захищеності 
осіб з інвалідністю в Україні», таким особам забезпечується право 
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працювати на підприємствах, в установах, організаціях, а також 
займатися підприємницькою та іншою трудовою діяльністю, яка не 
заборонена законом. Закон, зокрема, зобов’язує підприємства, де 
працюють від 8 до 25 осіб, мати в штаті хоча б одну особу з особли-
вими потребами. Якщо підприємство за розміром більше – таких 
працівників має бути 4%. За невиконання передбачено штрафні  
санкції: обсягом у половину середньої річної заробітної плати за  
кожне робоче місце, призначене для особи з інвалідністю, для під- 
приємств, на яких працюють від 8 до 15 осіб, і обсягом у середню 
річну зарплату на підприємстві, якщо в штаті понад 15 осіб. Робо-
тодавці мають самостійно працевлаштовувати осіб із інвалідністю 
відповідно до нормативів робочих місць. 

Загалом система квотування робочих місць для людей із інва-
лідністю бере початок у 20-х роках минулого століття, коли уряди 
Австрії, Німеччини, Італії, Польщі та Франції ухвалили закони, які 
зобов’язували роботодавців приймати на роботу інвалідів-ветеранів 
війни. Нині така квота у Франції та Польщі сягає 6%, у Німеччині 
та Угорщині – 5, в Австрії, Чехії, Румунії – 4%. В Китаї діє правило 
про пропорційне працевлаштування інвалідів. Відповідно до квот, 
кожне підприємство або установа зобов’язані працевлаштовувати 
певну кількість осіб із інвалідністю залежно від загальної кількості 
працівників. Завдяки таким нормам в багатьох країнах залучення 
інвалідів у суспільну діяльність є досить високою. Так, у Китаї пра-
цюють 80% інвалідів, у Великобританії – 40, у США – 29%. Як було 
зазначено вище, в Україні офіційно працевлаштовано близько 30% 
осіб із інвалідністю працездатного віку, однак, за даними американ-
ського звіту про права людини, реальна кількість сягає лише 13% [3]. 

Багато роботодавців ігнорують норму про працевлаштування 
людей із інвалідністю, не бажаючи брати на себе додаткові клопоти 
і відповідальність. За даними Доповіді Міністерства соціальної по-
літики, у 2013 р. державні інспектори з питань праці перевірили  
9 тис. роботодавців, у ході чого з’ясувалося, що 3,3 тис. з них не 
виконали нормативу робочих місць для працевлаштування людей  
із особливими потребами [3]. 

В Україні працевлаштування людини з інвалідністю часто 
зводиться до фіктивного зберігання її трудової книжки на підпри- 
ємстві. Таким чином роботодавець уникає штрафу, який передбаче-
ний законом щодо виконання квот. З іншого боку, відповідно до ін-
формації Державної казначейської служби України, у 2016 р. над-
ходження цільових коштів спеціального фонду були перевиконані 
на 215,7% – адміністративно-господарських санкцій сплачено на 
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суму 287 537 200 гривень. Така ситуація свідчить про небажання 
роботодавців брати на роботу осіб з інвалідністю, а сплата санкції 
обирається роботодавцями як більш прийнятний варіант, на відміну 
від створення спеціальних умов праці для людини з особливими по-
требами [2]. 

Це вказує на недостатню ефективність системи штрафних  
санкцій. Більш дієвим принципом є позитивне стимулювання, мо-
тивація роботодавців та заохочення їх до працевлаштування осіб з 
інвалідністю, про що свідчить досвід інших країн. Наприклад, ме-
ханізм державної підтримки у Польщі є повністю відкритим для 
державних та приватних суб’єктів. Кожен роботодавець зобов’яза-
ний сплатити грошовий внесок до Фонду реабілітації осіб з інва- 
лідністю. Якщо квота на працевлаштування виконується, то такий 
роботодавець звільняється від сплати внеску. Це стимулює робото-
давців до залучення в якості працівників осіб з обмеженими фізич-
ними можливостями.  

Висновки. Викладене вище свідчить, що в Україні проблема 
зайнятості осіб з обмеженими фізичними можливостями є досить 
актуальною. Підвищення рівня зайнятості інвалідів має стати одним 
із пріоритетів соціальної політики у сфері зайнятості, реалізація 
якої сприятиме поліпшенню ситуації на ринку праці та підвищенню 
соціального захисту цієї категорії населення. Для досягнення цього 
необхідна тісна співпраця між Державною службою зайнятості,  
Фондом соціального захисту інвалідів, Всеукраїнським центром ре-
абілітації інвалідів щодо створення єдиного технологічного лан-
цюга забезпечення зайнятості соціально уразливих осіб, який при-
веде до того, що людина, яка звертається по допомогу у працевла-
штуванні, гарантовано отримає інформацію, профпідготовку та по-
стійне місце роботи.  

З метою покращення ситуації з працевлаштуванням цих осіб 
необхідно удосконалити організаційний механізм взаємодії між ос-
новними суб’єктами, що регулюють зайнятість інвалідів, та налаго-
дити співпрацю з суб’єктами ринку праці, передусім з роботодав-
цями. 

По-перше, фахівці вказують, що необхідно створити Єдину 
інформаційну базу даних працевлаштування інвалідів, яка склада- 
лася б із трьох взаємозв’язаних складових: 1) єдиного банку даних 
інвалідів, який містить кількісні та якісні характеристики контин- 
генту інвалідів, які бажають працювати; 2) банку даних робочих 
місць для працевлаштування інвалідів, який акумулює інформацію 
про кількісний та якісний склад робочих місць, на яких можна ви- 
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користовувати працю інвалідів; 3) системи постійного моніторингу 
процесів зайнятості та працевлаштування інвалідів з метою інфор-
маційного й аналітичного обслуговування вказаних процесів [7]. 

По-друге, з урахуванням сучасних тенденцій, сформувати но-
вий перелік робочих місць, де могли бути зайнятими особи з обме-
женими фізичними можливостями. Слід відзначити, що на сучас-
ному етапі цифровізації економіки розширюються можливості за-
лучення інвалідів до економічної діяльності, оскільки існує широка 
можливість дистанційної та надомної роботи з використанням ін-
формаційно-комп’ютерних технологій. У цьому плані важливою є 
можливість для осіб з обмеженими фізичними можливостями отри-
мання відповідної освіти і професійної підготовки. 

По-третє, зайнятість інвалідів переважно здійснюється на ло-
кальних ринках праці. Тому доцільно узгоджувати заходи з профе-
сійної реабілітації та працевлаштування інвалідів з потребами міс-
цевих ринків праці та місцевими програмами зайнятості населення.  

По-четверте, на сучасному етапі пріоритетним завданням со-
ціальної політики щодо зайнятості осіб з обмеженими фізичними 
можливостями є їх рання професійна орієнтація та забезпечення  
можливості отримання якісної професійної підготовки у відповід-
ності з їхнім бажанням і фізичними можливостями. 

По-п’яте, необхідно створити інфраструктуру у відповідності 
до потреб інвалідів – пандуси, спеціальні ліфти, відповідні облаш-
тування в громадських місцях тощо, які забезпечать мобільність та-
ких осіб та їх активну участь в усіх сферах суспільного життя. 

По-шосте, важливо формувати гуманну та соціально-відпові-
дальну поведінку суспільства і бізнесу по відношенню до осіб з об-
меженими фізичними можливостями, яка сприятиме їх активному 
залученню в суспільне життя.  
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ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ВИЗНАЧЕННЯ  
ІННОВАЦІЙНОГО ВНЕСКУ  
В ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ 

Ідея перспективності інноваційного зростання національної 
економіки з усім її очевидним позитивним ефектом не нова і не ви-
кликає сумнівів. Саме тому інноваційна економіка на сьогодні ціл-
ком справедливо заявлена як один із пріоритетних напрямів роз- 
витку, а її потенціал усвідомлений на загальнодержавному рівні. 
Успіх інноваційної діяльності належною мірою залежить від до- 
статності ресурсного забезпечення, у тому числі і від інвестиційної 
забезпеченості. Отже, управління інноваціями має враховувати  
особливості інвестиційної діяльності. Поступальне збільшення ін-
вестицій має низхідну віддачу, що обумовлено структурною кри-
зою – старі технологічні рішення не приносять очікуваного при- 
бутку, і продовження інвестування в традиційні напрямки оберта-
ється збитками, тобто знецінюванням капіталу. Тут працює добре 
відомий в теорії науково-технологічного прогресу закон, згідно з 
яким у життєвому циклі будь-якої технології настає етап насичення, 
коли кожне наступне підвищення інвестицій дає спадну віддачу. 
Будь-яка технологія наближується зрештою до моменту, коли ніякі 
інвестиції вже не спроможні дати необхідний прибуток і в цій фазі 
розвитку настає стадія знецінення капіталу, вкладеного в цю техно-
логію. Подальше зростання можливе тільки за рахунок впро- 
вадження новітніх технологій, принципово інших, тобто за рахунок 
інноваційного розвитку – переходу від відтворювального до іннова-
ційного типу розвитку. 

Цілком очевидно, що економічне зростання є головним зміс-
том економічного розвитку та одним із його найважливіших склад-
ників, між якими існує тісний зв’язок (хоча й не завжди прямий – 
економічний розвиток можливий і без економічного зростання, 
може виражатися через структурні перетворення). Економічне зро-
стання вимірюється результатом виробництва товарів і послуг за 
визначений період, тобто залежить від сукупної пропозиції. Тому 
основним засобом оцінення ролі та інноваційного внеску в еконо- 

© Ю.М. Харазішвілі, 2019 
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мічне зростання є модель функції сукупної пропозиції, зазвичай, на 
базі виробничої функції Кобба–Дугласа. У зв’язку з цим набуває 
особливої актуальності розроблення модифікації функції Кобба–
Дугласа для оцінення інноваційного внеску в економічне зростання. 

Визначення реального ВВП має першочергове значення під 
час оцінки темпів зростання поточного обсягу виробництва щодо 
базового періоду. З-поміж більшості існуючих підходів до обчис-
лення сукупної пропозиції (реального ВВП) можна виділити ста- 
тистичні й детерміністські. Основний апарат обчислення у статис-
тичних підходах – авторегресійні моделі із трендом чи моделі век-
торної авторегресії. Необхідною умовою застосування таких моде-
лей є наявність достатнього обсягу необхідних статистичних даних 
динамічних рядів економічних змінних. Спільним для економет- 
ричного та детерміністського підходів є використання виробничих 
функцій, із тією лише істотною різницею, що в першому випадку 
коефіцієнти виробничої функції визначаються статистичними мето-
дами з усіма можливими негативними наслідками (необхідність  
довгих динамічних рядів даних, минуле визначає майбутнє, необ-
хідність статистичної оцінки параметрів); у другому – ці коефіці- 
єнти обчислюються аналітичними методами для кожного періоду й 
не вимагають знання тривалої передісторії зміни параметрів. 

Використовувана у переважній більшості випадків виробнича 
функція Кобба – Дугласа має такий вигляд [1-4]: 

 ,;; 111 a
t

a
t

t
t

a
t

a
ttt

a
t

a
tt EKeyNKAyNKy −−− === γ  (1) 

де  y – реальний ВВП; 
K – обсяг капіталу; 
N, E – чисельність зайнятих; 
A – середня продуктивність макрофакторів; 
C– постійний середній рівень технології; 
eγt – науково-технологічний прогрес; 
γ – темп НТП; 
а – коефіцієнт еластичності. 

У зазначених та у багатьох інших сучасних публікаціях ви- 
робнича функція лише умовно може бути визначена як функція, 
оскільки вона не відбиває строго функціональну залежність між 
змінними, а вказує на найбільш близьку до реальності кореляційну 
залежність у заздалегідь обраному класі функцій. Аналіз зазначених 
та найбільш відомих публікацій [5-7] по моделюванню сукупної 
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пропозиції дозволяє зробити  висновок, що у жодному з запропоно-
ваних підходів не реалізовано поняття «функції сукупної пропози- 
ції» – залежності реального ВВП від зміни загального рівня цін, що 
унеможливлює подальше ендогенне визначення інфляції (дефля-
тора ВВП) та темпів економічного зростання.  

Коефіцієнти еластичності виробничої функції розрахову-
ються статистичними методами, що початково містять похибки. 
Більш того, вони вважаються постійними, що не відповідає реаль-
ній дійсності. Апроксимація макроекономічних взаємозв’язків лі-
нійними регресійними рівняннями не в змозі адекватно відобразити 
реальну економічну динаміку в умовах трансформаційної еконо-
міки, якою є у теперішній час економіка України.  

Узагальнюючи аналіз прикладів застосування виробничої  
функції Кобба–Дугласа, можна визначити наступні зауваження [8, 
c. 59-60]: 

по-перше, існує неточність, ідентична помилці, що має місце 
при використанні рівняння обміну кількісної теорії грошей. За еко-
номічним змістом та у трактуванні самого І. Фішера [9, с. 43-46]  
(автора рівняння), враховується вся створена товарна маса, тобто 
випуск. У практичних розрахунках у функції Кобба–Дугласа в лівій 
частині рівняння використовується показник ВВП. Аналогічно у ви-
робничій функції макрочинники (праця й капітал) забезпечують ви-
пуск продукції, а не ВВП, який є тільки частиною випуску, обумов-
леної коефіцієнтом технологічності виробництва (σ – відношення 
ВВП до випуску), що завжди менше одиниці. Використання у лівій 
частині рівняння ВВП, а не випуску та відсутність перерахунку ка-
піталу, призводить до перерозподілу коефіцієнтів еластичності на 
користь праці, а не капіталу, що не відповідає реальній дійсності; 

по-друге, використання показника загальної чисельності  
зайнятих N, E замість затрат праці L [10, c. 132] (добутку чисельно-
сті зайнятих N на величину середньорічної номінальної заробітної 
плати W) призводить до розбіжності розмірностей у лівій і правій 
частинах рівняння (1), що неприпустимо; 

по-третє, у виробництві випуску беруть участь не лише най-
мані працівники, але й інші зайняті. Однак некоректно під пара- 
метром N розуміти загальну зайнятість – суму чисельності найма-
них працівників та іншої категорії зайнятих, оскільки останні не 
отримують установлену для найманих працівників заробітну плату 
і платять інші податки. Тому чисельність іншої категорії зайнятих 
необхідно привести до еквіваленту найманих працівників за рівнем 
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середньомісячної заробітної плати й усіма податками, які платяться 
за найманих працівників, тобто у підсумку визначити ефективну чи-
сельність платників податків; 

по-четверте, у процесі експлуатації капітал зношується та 
переносить свою вартість на продукт виробництва, тобто амортизу-
ється. У розглянутому періоді (зазвичай рік) в економіці країни спо-
стерігається певна інфляція (дефляція), тому вартість капіталу має 
переоцінюватися з урахуванням загального індексу інфляції Р – де-
флятора ВВП. Припустімо, що часовий лаг впливу інвестицій у ви-
робничий капітал дорівнює року. Викладене дає змогу стверджу-
вати, що вартість капіталу, працюючого в періоді t, визначається у 
попередньому періоді (t –1)1, тобто: 

 1111 −−−− +−= ttttt IAPKK , (2) 

де 1−tA  – номінальне споживання основного капіталу; 

1−tI  – номінальні капітальні інвестиції; 

1−tP  – дефлятор ВВП. 
по-п’яте, оскільки капітал практично не може бути задіяний 

у повному обсязі, необхідно ввести коефіцієнт завантаження ϑ . 
При проведенні розрахунків реального ВВП у періоді t необхідно 
величину переоціненого капіталу tK  помножити на коефіцієнт 
його завантаження tϑ , аби визначити величину вартості завантаже-

ного капіталу: ttZ KK
t

ϑ= .  

по-шосте, не зовсім зрозуміло, що таке середня продуктив-
ність макрофакторів (А), чи є постійним середній рівень технології 
(с), і як його можна оцінити, а тим більше, спрогнозувати. Такими 
ж середніми будуть результати і, на жаль, постійними помилки. 

по-сьоме, застосування статистичних методів для визначення 
коефіцієнтів еластичності початково містить помилки усереднення, 
що знижує наукову та практичну цінність результатів. Зазначені  
коефіцієнти еластичності не є постійними, вони змінюються в часі, 
від періоду до періоду, особливо в перехідній і трансформаційній 
економіці. 

Мета статті – обґрунтування теоретичних засад визначення 
інноваційного внеску в економічне зростання шляхом модернізації 

                                                      
1 Вартість попереднього періоду 1−tK  розраховується як середнє  

арифметичне на початок і на кінець цього періоду. 
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виробничої функції Кобба–Дугласа через включення інноваційних 
показників. 

За методологічну основу створення концепції моделі функції 
сукупної пропозиції обрано підхід, що поєднує неокейнсіанський  
і неокласичний підходи та дає змогу розраховувати не скалярну ве-
личину сукупної пропозиції, а її функцію від зміни загального рівня 
цін – дефлятора ВВП. Відмінність розробленої моделі функції су- 
купної пропозиції від існуючих моделей полягає у застосуванні  
класичної моделі сукупної пропозиції в контексті кейнсіанської  
теорії, тобто рівень цін впливає на економічну активність, ураху-
ванні зазначених уточнень у виробничій функції та включенні у ви-
робничу функцію інноваційних показників. 

Модель функції сукупної пропозиції ґрунтується на класич-
ній виробничій функції Кобба – Дугласа зі сталістю віддачі від  
масштабу у формі Я. Тінбергена [11], з нейтральним за Дж. Гіксом 
технічним прогресом, спадаючої граничної продуктивності мак-
рофакторів з обмеженістю їх взаємозамінності, що забезпечує при-
чинно-наслідковий функціональний (не статистичний) зв’язок між 
вхідними та вихідними змінними, характеризується динамічними 
коефіцієнтами еластичності та коефіцієнтом завантаження капіталу 
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де V – реальний випуск; te γ – науково-технологічний прогрес 
НТП); γ – темп НТП; L – затрати праці ( snef kPWNL )/(= ); 

tttef NN ξ=,  – ефективна чисельність платників податків (наймані 

працівники плюс інша категорія зайнятих, приведена до еквіва- 
ленту найманих працівників за всіма податками та заробітній 
платі); tξ  – частка чисельності платників податків у загальній зай-
нятості; tN  – загальна зайнятість; W – середньорічна номінальна 

заробітна плата найманих працівників; snk – коефіцієнт соціальних 

навантажень; ϑ  – коефіцієнт завантаження капіталу; K – затрати 
капіталу; α  – коефіцієнт еластичності при затратах праці; β – кое-
фіцієнт еластичності при інноваційних показниках; βα −−1  – кое-

фіцієнт еластичності при затратах капіталу; β
inG  – номінальні інно- 
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ваційні видатки та результати; tP  – дефлятор ВВП; tМД , – доход з 

майна домогосподарств; t – період часу. 

 )( ,......,, tекстовінtпродінреалtінновtНТРtin GGGGG +++= ,  (4) 

де  tНТРG , – номінальний обсяг видатків на НТР; 

tінновG .  – номінальний обсяг фінансування інноваційної діяльно-

сті; 

tпродінреалG ...  – номінальний обсяг реалізованої інноваційної про-

дукції; 

tекстовінG ,..  – номінальний обсяг інноваційної продукції у товар-

ному експорті. 

 )()( t
S

ttt
S
t PVPQ σ= , (5) 

де )( t
S
t PQ  – функція сукупної пропозиції або реальний ВВП. 

Коефіцієнти еластичності βα ,  визначаються як частки пев-
ного чинника виробництва (затрат праці, інноваційних витрат та ре-
зультатів) до випуску у кожному періоді: 
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Оскільки незалежна інформація про еластичність випуску за 
капіталом відсутня, то за умови припущення про постійність від-
дачи від масштабу вона визначається як  )1( βα −−  [12, с. 72].  

Для відомих періодів коефіцієнт завантаження капіталу ви-
значається з формулою (5): 

 

t

t

t

a

t

tin
sn

t

t
ttt

t

S
t

t
t

P

G
k

P

W
PNe

PQ

К

β

β
αγ ξσ

ϑ

−−





























=

1

1

,))((

)(1
. (7) 

Як обґрунтовується в мікроекономіці, максимум прибутку 
можна одержати за умови, якщо вартість кінцевого продукту праці 
дорівнює ставці номінальної заробітної плати W: 
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При цьому передбачається, що всі функції, які описують вза-
ємозв’язок макрозмінних, є безперервними і принаймні двічі дифе-
ренційованими. Застосовуючи перетворення (8) до функції (3),  
можна отримати умову максимізації прибутку (9): 
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Із (9) виводяться функції оптимального попиту на працю D
tN  

(10) і ціни попиту на працю D
tW (11)1: 
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Рівноважна заробітна плата tW ,0  повної зайнятості визнача-

ється з умови рівноваги на ринку праці ( S
t

D
t NN = ), або, викорис- 

товуючи (10) та рівняння пропозиції праці [13, с. 151-152], одер-
жимо: 
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Рівноважна повна зайнятість tN ,0  визначається з умови рів-

новаги на ринку праці ( S
t

D
t WW = ), або, використовуючи (11) та рі-

вняння пропозиції ціни праці [13, с. 151-152], одержимо:  

                                                      
1 Індекс D відносить величини до попиту, S – до пропозиції. 
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Таким чином, розроблено аналітичний універсальний метод 

ідентифікації виробничої функції Кобба–Дугласа з врахуванням ок-
рім науково-технологічного прогресу, затрат праці, затрат капі-
талу – інноваційного внеску в економічне зростання країни, видів 
економічної діяльності, регіонів та видів економічної діяльності в 
регіонах. Отже, для кожного окремого періоду розраховуються ко-
ефіцієнти еластичності праці, капіталу, інновацій та коефіцієнти за-
вантаження виробничого капіталу (див. рисунок). 

 

 
 

Рисунок. Динаміка коефіцієнтів еластичності  
(а – по праці; в – по інноваціям; 1-а-в – по капіталу)  
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Офіційними статистичними даними для розрахунку є: випуск, 
ВВП, заробітна плата, інвестиції, споживання основного капіталу, 
зайнятість (наймані працівники та інша категорія зайнятих, приве- 
дених до еквіваленту найманих працівників), інноваційні витрати та 
результати, дефлятор ВВП, чисельність населення, капітал. 

Використовуючи метод «залишку Солоу» [14] стосовно ви- 
робничої функції (3 або 5), а саме через логарифмування та отри-
мання логарифмічних похідних одержимо внесок в економічне  
зростання випуску або ВВП кожного окремого фактору, а також ви-
раз для темпів НТП, як різниці між величиною зростання обсягу ви-
пуску (або ВВП) і величиною зростання затрат капіталу, праці та 
інноваційного внеску, що служить мірою незнання причин економі-
чного зростання  [15, с. 10-12]. 

 

Висновки 
1. Запропоновано розширення виробничої функції Кобба– 

Дугласа через включення окрім НТП, затрат праці та капіталу інно-
ваційних факторів, а саме: обсягу видатків на науково-технічні ро-
боти, обсяг фінансування інноваційної діяльності, обсяг реалізова-
ної інноваційної продукції, обсяг інноваційної продукції у товар-
ному експорті. 

2. Формалізовано визначення складових функції сукупної 
пропозиції на базі модифікованої функції Кобба–Дугласа з ураху-
ванням інноваційних факторів за умови максимізації прибутку, а 
саме: оптимального попиту на працю та ціни попиту на працю, рів-
новажної заробітної плати повної зайнятості, рівноважної повної 
зайнятості, коефіцієнтів еластичності праці, капіталу, інноваційних 
факторів та коефіцієнта завантаження капіталу. 

3. Ідентифікація виробничої функції здійснюється аналітич-
ними методами для кожного окремого періоду та не потребує наяв-
ності довгих часових рядів змінних, що надає можливість точно  
відображати випуск або ВВП і забезпечує причинно-наслідковий 
зв'язок між вхідними та вихідними даними. Причому всі коефі- 
цієнти еластичності та завантаження капіталу є функціями часу в 
кожному окремому періоді, а не середніми постійними величинами, 
що вказує на динамічний характер залежностей. 

4. Застосування методу «залишку Солоу» до модифікованої 
функції Кобба–Дугласа з урахуванням інноваційних факторів дає 
змогу визначити внесок в економічне зростання кожного окремого 
фактору, зокрема інноваційного внеску на рівні країни, регіонів та 
видів економічної діяльності, що засвідчує універсальність підходу. 
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СПЕЦІАЛЬНІ РЕЖИМИ ГОСПОДАРЮВАННЯ  
ЯК ІНСТРУМЕНТ ВИРІВНЮВАННЯ УМОВ  

КОНКУРЕНЦІЇ ТА ПРИСКОРЕННЯ  
ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ 

Успішний досвід промислового розвитку країн, що розвива-
ються, свідчить про неминучість переходу до випереджального еко-
номічного розвитку з використанням нових технологій. Нині існує 
низка передумов інноваційно-технологічного розвитку України, се-
ред яких наявність науково-технічного потенціалу, істотний освіт-
ній потенціал і високий кваліфікаційний рівень вітчизняних робіт-
ників, природно-ресурсний потенціал, вигідне географічне розта-
шування. Це сприяє генерації знань, яка разом з ефективною орга-
нізацією виробництва та державними стимулами може дати значні 
результати у виробництві наукоємної продукції. 

«Сучасні тенденції розвитку світової економіки та техноло- 
гічного прогресу привели до того, що у сфері переробної промисло-
вості – основі високотехнологічного виробництва ‒ конкурують 
між собою країни з дешевою робочою силою та розвинуті країни зі 
стабільним і сприятливим інвестиційним кліматом, який дозволяє 
мінімізувати інвестиційні ризики при створенні високотехнологіч-
них виробництв. За таких конкурентних умов Україна не має до- 
статньо переваг, аби бути конкурентоздатною у переробній проми-
словості» [1, с. 4]. З іншого боку, слід враховувати сильні сторони 
економіки України у вигляді зазначеного потенціалу.  

Для виправлення ситуації держава пропонує зосередитися на 
розвитку видів діяльності з високою наукоємністю, а також ство-
рити умови для розвитку виробництва інтелектуальних продуктів 
та їх комерціалізації [1]. 

Заходи державної політики, спрямовані на консервацію «ста-
рої» промисловості не даватимуть достатньої віддачі. Щоб виправ-
дати держпідтримку, державна політика не повинна зберігати від- 
ставання промисловості, а натомість має стимулювати підвищення 
технологічного рівня виробництва в Україні [2]. 

© В.І. Ляшенко, 
  А.Ю. Ляшенко, 2019 
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У статті авторами ставиться за мету провести порівняння «за-
гального режиму господарської діяльності» та «спеціального ре-
жиму господарювання», розкрити основні характеристики поняття 
спеціального режиму господарювання, а також оцінити можливість 
та доцільність впровадження складових спеціального інвестицій-
ного режиму інноваційної діяльності з позиції можливих наслідків 
впливу на конкуренцію на національному та міжнародному рівні.  

Визначення поняття спеціального режиму. В юридичній 
літературі для визначення спеціальних, відмінних від загальнона- 
ціональних умов здійснення господарської діяльності вживається 
поняття «спеціальний господарсько-правовий режим» [7], в еконо-
мічній літературі – «фінансово-регуляторний режим» [8], «спеціа-
льний режим господарювання» [25]. Регуляторному режиму прита-
манні такі ознаки: 1) він встановлюється органами державної влади 
та місцевого самоврядування, 2) має на меті специфічним образом 
регламентувати конкретні сфери суспільних відносин, виділяючи в 
часових чи просторових межах ті чи інші суб’єкти та об’єкти, 3) яв-
ляє собою особливий порядок регулювання, що складається з су- 
купності  економіко-правових, та організаційно- розпорядчих засо-
бів і характеризується їх певним сполученням, 4) створює конкрет-
ний ступіть сприяння чи несприяння для задоволення інтересів 
суб’єктів та їх об’єднань. В залежності від того, які засоби доміну-
ють в регуляторному режимі, він може бути стимулюючим, обме-
жуючим або нейтральним. Якщо перший створює сприятливі умови 
для реалізації конкретної групи інтересів, а іноді і найсприятливіші 
(режим найбільшого сприяння), то другий – націлений на їх ком-
плексне стримування [3, с. 51].   

Ми використовуємо в роботі [3, с. 51] поняття фінансово-ре-
гуляторного режиму, який визначає як особливий порядок регулю-
вання, що виражається в певному поєднанні інституціональних за-
собів, що створює умови як для досягнення бажаного соціально-
економічного стану системи в цілому, так і конкретний ступінь 
сприятливості або несприятливості для задоволення інтересів  
суб'єктів підприємницької діяльності.   

Спеціальний режим господарювання (СРГ) у господарсько-
правовій літературі визначається як «правовий режим, що визначає 
особливий порядок організації і здійснення господарської діяльно-
сті на певній території, у певній галузі економіки, який відрізня-
ється від загального режиму господарської діяльності, передбаче-
ного законодавством та запроваджується державою у певних цілях 
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для забезпечення розумного поєднання публічних та приватних ін-
тересів шляхом встановлення обмежень та/або заохочень для 
суб’єктів господарювання» [3, с.5]. З правової точки зору спеціаль-
ний режим господарювання «є комплексним інститутом господар-
ського права. Він охоплює не тільки норми, що регулюють органі-
заційно-господарські відносини та виробничо-господарські відно-
сини, як організацію, так і здійснення господарської діяльності, але 
включає також окремі норми митного, податкового, природоохо-
ронного та іншого законодавства та взаємодіє з суміжними галу-
зями» права [4, с. 15].  

Критика визначення «спеціального режиму господарювання» 
(CРГ), наданого О.Р. Зельдіною, акцентує увагу на недоліках, що 
полягають в обмеженні сфери дії режиму «лише певною територією 
або певною галуззю економіки», адже, крім галузевих та терито- 
ріальних, можливе існування «спеціальних режимів інвестиційної 
діяльності» та «концесійних договорів». Ані концесію, ані інвести-
ційну діяльність не можна віднести до галузей економіки на думку 
деяких авторів [5, с. 152]. 

Питанням місця і ролі спеціальних режимів у механізмі пра-
вового та державного регулювання, співвідношенню та взаємодії 
спеціальних режимів із загальними режимами відповідної діяльно-
сті не приділяється достатня увага.  

«Ігнорування цих питань при законодавчій розробці і засто-
суванні цих режимів може призводити до руйнівного впливу на ін-
вестиційний клімат країни» [6, с. 301].   

Фінансово-регуляторний режим можна вважати окремим ви-
падком СРГ. Він наділений всіма переліченими ознаками СРГ та 
має на меті: 1) вирішення проблем, що склалися в галузі, на окремій 
території, чи в цілому в державі; 2) збільшення позабюджетних фі-
нансових надходжень в економіку слаборозвинених регіонів, галу-
зей; 3) досягнення балансу державних та приватних інтересів на  
певних територіях або в певних сферах чи галузях економіки.  

У загальному вигляді спеціальний режим господарювання ха-
рактеризується поєднанням норм права, що встановлюють специ-
фіку правового регулювання для досягнення певних цілей; викори-
стання специфічних правових засобів; відособленість юридичних 
норм, які комплексно регулюють організацію та здійснення госпо-
дарської діяльності [7, с. 9]. 

Ознаками СРГ, таким чином, є спеціальна мета створення; ви-
користання специфічних правових засобів, виокремлення правових 
норм, що регулюють організацію та здійснення господарської дія- 
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льності у межах цього спеціального режиму, коло суб’єктів, на яких 
цей режим розповсюджується, термін дії такого режиму. Складо-
вими СРГ можуть бути: пільги, гарантії інвесторам, певні обме-
ження і заборони, додаткові підстави юридичної діяльності. Як за-
значає Л. Крупа, спеціальний правовий режим ‒ це категорія ком-
плексного порядку, а пільги ‒ один з можливих інструментів даної 
правової категорії [8].  

В світі існує чимало форм «анклавного» стимулювання інве-
стицій. В. Геєць пропонує всі ці економічні форми, об'єднані за- 
гальним принципом стимулювання за територіальним принципом, 
класифікувати за двома основними блоками. «Перший, експортно-
виробничий, має на меті забезпечення достатніх темпів наздоганя-
ючого економічного розвитку. Найбільш поширені такі зони в кра-
їнах, що розвиваються (азійський, африканський, латиноамерикан-
ський регіони, Східна Європа). Другий блок ‒ науково-технологіч-
ний ‒ включає технополіси, технопарки, науково-технічні зони, які 
створюються з амбіційними цілями випереджального економічного 
зростання» [9].  

Підхід щодо створення СРГ для окремих галузей та територій  
має ряд недоліків при його реалізації, що засвідчив досвід СЕЗ та 
ТПР в Україні. В процесі діяльності СЕЗ та ТПР поміж інших про-
блем, таких як корупція та відсутність підтримки з боку органів  
місцевого самоврядування для інвесторів, недостатнє лобіювання 
інтересів суб’єктів господарювання з боку місцевої влади на тери-
торіях СЕЗ та ТПР, було виявлено також невідповідність пріори- 
тетних напрямів специфіці регіону [10, с. 93]. Крім того, проект CЕЗ 
та ТПР в Україні вважався чисто інвестиційним і не мав  інновацій-
ної складової.   

Впровадження спеціального режиму господарювання або 
пільгового режиму окремих галузей та територій не приводить ав-
томатично до прискорення економічного та інноваційного роз- 
витку. До того ж існує ґрунтовна думка про те, що пільги як го- 
ловна складова змісту спеціальних режимів інвестиційної діяльно-
сті, зважаючи на негативні наслідки для економіки, є спірним або 
навіть небажаним інструментом державного впливу. Це пов’язано з 
тим, що будь-яка державна підтримка за своєю економічною при-
родою, як відомо, є цілеспрямованим втручанням держави до еко-
номіки та, як наслідок, викривляє ринкові механізми, спотворюючи 
конкуренцію. Так, наприклад, надання державою пільг на місце-
вому рівні породжує низку негативних ефектів, які виникають, 
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якщо місцеві органи влади (або уряди держав) діють індивідуально 
раціонально при розробці та впровадженні інвестиційних стимулів.  

Теоретичний аспект вирівнювання умов конкуренції  
і функції СРГ. Вирівнювання умов конкуренції при розробці та ре-
алізації державної регуляторної політики пов'язують з поняттям 
«рівного ігрового поля». Незважаючи на те, що «рівне ігрове поле» 
є терміном, який часто згадується в міжнародних звітах, політичних 
заявах і міжнародних угодах, він не був точно визначений, і може 
означати різні речі в різних контекстах, тобто однозначного тлума-
чення цього терміну поки не існує. Це поняття найчастіше викори-
стовується для опису ситуації на ринку, за якої «всі учасники кон-
курують в рамках однакових умов з нормативної та фіскальної то-
чок зору» [11, с. 17]. 

Спотворення може виникнути, якщо певні підприємства 
та/або види підприємств (або інші економічні суб'єкти) отримують 
переваги або стикаються з обмеженнями залежно від їх характе- 
ристик (наприклад, сектор діяльності, технологія, в яку вони інвес-
тують, або форма власності), тобто коли немає «рівного ігрового 
поля» [11]. 

У комюніке лідерів G7 на саміті в місті Таорміна в 2017 році 
було зазначено: «Ми наполягаємо на усуненні всіх методів, які де-
формують торгівлю, включаючи демпінг, дискримінаційні нета0 
рифні бар'єри, примусову передачу технологій, субсидії та іншу під-
тримку з боку урядів і пов'язаних з ними установ, які спотворюють 
ринки – для того, щоб створити дійсно рівне ігрове поле» [11, с. 17]. 

«Важко точно визначити чи має концепція "рівного ігрового 
поля" вирішальне значення для економічних показників. З одного 
боку існує багато обґрунтованих економічних і неекономічних при-
чин, якими можна виправдати надання певних умов конкуренції  
певним економічним суб'єктам (наприклад, політика, що прово-
диться з метою усунення ринкових «провалів» шляхом надання «на-
лежних» переваг), але з іншого боку –  існує зацікавленість в міні-
мізації «неналежних» переваг, що надаються економічним суб'єк-
там, для того, щоб товари та послуги могли виробляти ті, хто робить 
це найбільш ефективно, а не ті, хто отримує найбільшу перевагу» 
[11, с. 17]. 

Що є «належним» і що є «неналежним» – і, таким чином, що 
є і що не є перешкодою для створення «рівного ігрового поля» – 
складне питання, яке часто залежить від контексту. Tretheway and 
Andriuliatis стверджують, що «на практиці конструкція досконалої 
конкуренції ‒ це аномальне явище» [11, с. 17]. 
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На думку М. Блауга ‒ відомого фахівця в галузі методології 
економічної науки, «досконала конкуренція ‒ надзвичайно хибна 
концепція ... Коротше кажучи, конкуренція ‒ це феномен пору-
шення рівноваги, тобто феномен нерівноваги, в той час як теорія 
загальної рівноваги по К. Ерроу та Ж. Дебре ... фундаментальні  
теорії добробуту ... спрямовані на аналіз кінцевого стану рівноваги, 
а не на осмислення конкуренції як динамічного процесу » [12, с. 57; 
3, с. 5]. Блауг точно відобразив основну позицію еволюційної еко-
номічної теорії: прогрес рухають нерівноважні процеси. Ця теоре-
тична позиція не є результатом абстрактних міркувань, вона вини-
кає з реального економічного життя [3, с. 4]. 

Дійсно, саме з економічної практики ми дізнаємося, що ви- 
хідним пунктом генерації нерівноважних станів є конкуренція в га-
лузі знань. Все починається з «виробництва» більш ефективних на-
укових ідей: нові ідеї витісняють старі. Далі, нові ідеї підхоплюють 
новатори і нерівновага зі сфери ідей переходить в сферу вироб- 
ництва. Конкуренція в цій сфері приводить до різного роду якісних 
змін, до зміни старих економічних конструкцій новими. І це також 
нерівноважний процес. Нерівноважний e тому сенсі, що успішні но-
ватори, виходячи на ринок зі своїми оригінальними нововведен-
нями, породжують нові потреби, які вони самі не можуть задовіль-
нити миттєво повнj. мірj.. Нові потреби протягом деякого часу пе-
ревищують можливості нового виробництва [3, с. 4]. 

На думку представників еволюційної економічної теорії, а 
саме Й. Шумпетера. «впровадження нових способів виробництва  
і нових товарів з самого початку є несумісним з досконалою (і мит-
тєвою) конкуренцією. Але це означає, що з нею несумісне те, що  
ми ... називаємо економічним прогресом. І дійсно досконала конку-
ренція ‒ автоматично або в результаті спеціальних заходів ‒ тимча-
сово руйнується і завжди руйнувалася всюди, де з'являлося щось 
нове» [13, с. 151]. 

Питання «належності» державної допомоги для розвитку те-
риторій або галузей пов´язане з поняттям економічної ефективно-
сті. Економічна ефективність є важливим критерієм, який передба-
чає, що ринковий вплив або монопольна рента (які несумісні з еко-
номічною ефективністю) є законним об’єктом державного регулю-
вання, в той час як ресурсна рента або рента, яка виникає у підпри-
ємства через характер наявних в нього активів. не повинні бути  
предметом регулювання, оскільки вони не спотворюють поведінку 
фірми (в останньому випадку фірма не має можливості задовіль-
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нити весь ринок і не встановлює ціну). Рента інновацій розгляда-
ється як сприятлива, тому що, «навіть якщо така рента все ж приз-
веде до скорочення виробництва і підвищення ціни продукції, то це 
є оптимальна ситуація, і це ціна, яку ми платимо за досягнення інно-
вацій» [11, с. 17]. 

Складності з виявленням «належних» та «неналежних» пере-
ваг виникають як у внутрішньому, так і в міжнародному масштабах. 
Наприклад, відповідно до теорії порівняльних переваг, торгівля та 
інвестиції дозволяють країнам підвищити продуктивність і розши-
рити споживання за рахунок кращого розподілення виробничих ре-
сурсів по всій економіці. Однак ключове значення полягає в тому, 
що для реалізації вигід від міжнародної торгівлі політика держави 
не повинна грати дуже значну роль e субсидуванні чи впливати на 
структуру торгівлі, це суперечить теорії порівняльних переваг. З  
точки зору дослідників ОЕСР, «коли міжнародне ігрове поле не є 
рівним, вигоди від більш відкритої політики, що пов'язані з міжна-
родною торгівлею й інвестиціями можуть бути підірвані». Таким 
чином, виявлення «належних» і «неналежних» переваг може бути 
складним в міжнародному контексті [11, с. 17]. Виникає законо- 
мірне питання «Що робити, якщо гравці не рівні?». 

Нахил «ігрового поля». Питання «належних» та «неналеж-
них» переваг з метою вирівнювання ігрового поля виникає, коли 
конкурувати починають гравці нерівного класу. Очевидно, якщо на 
рівному ігровому полі знаходяться гравці нерівного класу, «рівне 
ігрове поле» веде до несправедливої конкуренції. Наприклад, «якщо 
одна команда – це національна чоловіча збірна Бразилії з футболу, 
а інша – подруги моєї одинадцятирічної доньки Юни, справедливо 
буде дозволити дівчаткам атакувати під гірку» [14, с. 238]. Система 
«рівного ігрового поля» не сприяє економічному розвитку еконо- 
мічних суб'єктів, що перебувають в нерівних умовах. У національ-
ному масштабі – це веде до неефективного розподілу ресурсів і від-
ставання окремих регіонів та/або галузей, в глобальному – відста-
вання країн, що розвиваються, від розвинених. 

На думку корейського економіста Чанг Ха-Чжун «всі ми по-
винні відкинути його («рівне ігрове поле» – автори), якщо хочемо 
створити міжнародну систему, яка йде на користь економічному  
розвитку. «Рівне ігрове поле» як раз веде до несправедливої конку-
ренції, коли гравці нерівні». У цьому випадку саме «похиле», а не 
«рівне ігрове поле» ‒ це спосіб забезпечити справедливу конкурен-
цію» [14, с. 238]. Таким чином, вирівнювання «ігрового поля» або 
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умов конкуренції в національному масштабі пов'язано з підтрим-
кою регіонів і галузей в тій мірі, в якій ця підтримка необхідна для 
створення рівних умов конкуренції. 

У національному масштабі концепція вирівнювання нерівних 
умов конкуренції може бути імплементована у виді встановлення 
критеріїв для отримувачів державної допомоги, тобто у визначенні 
кола суб’єктів, яким може надаватися державна допомога, та груп 
підприємств, в межах яких ці суб’єкти будуть конкурувати. Такі 
критерії доцільно встановлювати для видів діяльності, проектів чи 
територій, які є претендентами на отримання державної допомоги.  

А) Як відомо, існують «чутливі» галузі, які об’єктивно потре-
бують допомоги через своє несприятливе соціально-економічне 
становище. В цьому випадку постає питання вирівнювання «похи-
лого ігрового поля» з метою стабілізації рівня економічного роз- 
витку та/або усунення провалів ринку шляхом надання таким галу-
зям державної допомоги. В країнах ЄС надання державної допо-
моги є поширеним явищем, але по відношенню до галузей вона  
чітко обмежується та вимагає серйозних підстав. 

Основна мета надання галузевої державної підтримки за зако-
нодавством ЄС: реструктуризація та відновлення рентабельності 
«чутливих» галузей». Натомість «горизонтальна» допомога, що 
включає підтримку розвитку регіонів ЄС, малих та середніх підпри-
ємств або підтримку інноваційної діяльності є також поширеним 
явищем та носить більше дозвільний, ніж заборонний характер [15, 
с. 33]. 

Б) Доцільно створити рівні умови для інноваційного підпри- 
ємництва для того, щоб стимулювати компанії конкурувати не за 
рахунок наданих переваг (фіскальних стимулів), а шляхом впрова-
дження інновацій. Мова йде про вирівнювання конкурентних умов, 
і про підтримання «рівного ігрового поля» та активізацію іннова-
ційної діяльності. Тобто конкурувати компанії зможуть за рахунок 
найбільш ефективного використання ресурсів, основним фактором 
конкурентоспроможності мають стати інновації. 

Мета загального режиму господарювання ‒ спрощення умов 
ведення бізнесу та створення рівних умов конкуренції, тобто ство-
рення «рівного ігрового поля» на національному рівні. 

Однією з можливих складових СРГ для стимулювання інно-
ваційного підприємництва є застосування додаткових стимулів для 
малого та середнього бізнесу з метою розвитку їх інноваційної дія-
льності. 
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В) Інший випадок надання державної допомоги стосується 
підтримки регіонів зі значно нижчими від середніх показників соці-
ально-економічного розвитку територій. Окрім створення загаль-
ного спрощеного режиму підприємницької діяльності, для вирівню-
вання соціально-економічних диспропорцій розвитку регіонів мо-
жуть створюватись СРГ прискореного розвитку. Основний фактор, 
що забезпечує конкурентоспроможність, як відомо, підвищення 
ефективності шляхом впровадження інновацій, тому додаткові сти-
мули мають бути розроблені для стимулювання інноваційної діяль-
ності на засадах SMART-спеціалізації. 

Мета СРГ ‒ вирівнювання умов конкуренції регіонів та/або 
галузей.  

Г) Як відомо інвестиційні процеси в високотехнологічних га-
лузях тісно пов’язані з трансфером технологій, що прискорює їх  
розвиток. Державі необхідно підтримувати стратегічно важливі ін-
новаційні і високотехнологічні види діяльності та проекти, що ма-
ють певний науковий та інноваційний потенціал. Це потребує роз-
робки більш складних механізмів, у тому числі механізмів взаємодії 
приватного, державного сектору та науки, інтенсифікації трансферу 
технологій.  

Питання надання додаткових стимулів таким проектам, як од-
нієї зі складових спеціального режиму, має враховувати критерії 
ефективності міжнародного та/або внутрішнього трансферу техно-
логій та його впливу на конкурентне середовище. 

Мета СРГ: стимулювання інноваційного розвитку шляхом 
підвищення ефективності взаємодії учасників інноваційної сис-
теми, підвищення інтенсивності трансферу технологій (як міжна- 
родного, так і внутрішнього). Розвиток регіональних інноваційних 
систем.  

Згадуючи зарубіжний досвід у розвитку регіональних іннова-
ційних систем варто звернути увагу на досвід Фінляндії, яка є од-
нією з найбільш індустріалізованих країн ЄС та має розвинений IT- 
сектор. 

Фінляндія стала першою країною, що прийняла концепцію 
національної інноваційної системи як основного елемента політики 
в сфері науки та технологій. Практично це відзначилось у збіль-
шенні кількості підприємств, в основі діяльності яких полягали 
інновації та ноу-хау, а також укріплення організацій, що займа-
ються дослідницькою діяльністю [20]. 

В порівнянні із середніми значеннями по країнах ЄС чисель-
ність персоналу в сфері НДДКР Фінляндії більш ніж удвічі переви- 
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щує середній показник по країнах ЄС та ОЕСР, це відстежується у 
показниках: рівень фінансування фундаментальних досліджень та 
частка витрат держави на фінансування НДДКР, які також значно 
перевищують середні значення по ЄС. Що стосується показників 
ефективності інноваційної системи, таких як міжнародна співпраця 
із винаходів, цитування публікацій, кількість наукових публікацій, 
то вони також є вищими за середній рівень по ЄС (рис. 1). Такий 
показник як інноваційна співпраця компаній з ЗВО та дослідниць-
кими інститутами – перевищує середнє значення 5 топових країн 
світу за показником [21, с 36]. 

Значну роль у розвитку міжнародного співробітництва та фі-
нансуванні інновацій в приватному секторі відіграє центр розвитку 
технологій ТЕКЕС (Teknologian Keskus), який є державною фінан-
совою інституцією. Також ця організація виконує сполучну функ-
цію між громадськими та приватними дослідними організаціями  
і промисловістю, особливо між університетами та малими і серед-
німи підприємствами. З 2016 року фінансування TEKES було змен-
шено, але натомість  сфокусоване на  розвитку програм та стартапів 
з високими темпами зростання.  

Одним з найбільших проектів ТЕКЕС є створення галузевих 
центрів компетенцій для допомоги науково-дослідним групам та 
наукоємним підприємствам з організацією та встановленням нових 
методів співробітництва. Такі стратегічні центри компетенцій було 
створено в енергетиці та екології, металообробці та машинобуду-
ванні, лісопромисловому комплексі, сфері здоров’я та добробуту, 
сфері інноваційно-комунікаційних технологій та телекомунікацій. 
Крім ТЕКЕС діє національний фонд досліджень та розвитку  
«СІТРА» (Suomen itsenaisyyden juhlarahasto), який формує напрями 
державної інноваційної політики. 

Фінансуванням фундаментальної науки займається Академія 
Фінляндії, що підпорядковується Міністерству освіти. В Фінляндії 
діє 7 технологічних парків та розташований технопарк, що най-
більш активно розвивається в Європі ‒ Turku Science Park, що спе-
ціалізується на біотехнологіях та сфері ІКТ. 

Досвід Фінляндії свідчить про те, що раціонально побудована 
система наукових організацій, активне сприяння держави, та взає-
модія з бізнесом та довгострокові вкладення в науку, інновації та 
освіту допомагають здійснити прорив в високотехнологічній сфері 
в короткий термін [20]. 

Характерним прикладом прискореного інноваційного роз- 
витку шляхом створення комфортного податкового середовища є 
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Ірландія. Країна наділена значним промисловим потенціалом, який 
за умов інвестиційного стимулювання зміг надати значний еконо-
мічний ефект в високотехнологічній сфері. Більшість інноваційно 
активних компаній Ірландії «є іноземними компаніями з одного 
боку, та податковими  резидентами Ірландії ‒ з іншого. 74% вказа-
них компаній – підприємства малого бізнесу, 19% ‒ середнього, та 
лише 7% ‒ великого» [22, с. 93].   

 

 
 

Рис. 1. Фінська інноваційна система  
в міжнародному порівнянні [21, с. 36] 
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Порівнюючи фіскальні та законодавчі стратегії Фінляндії та 
Ірландії важливо відзначити умови, що існують у цих країнах. Вони 
представлені в таблиці.  

 
Таблиця 

Фіскальні стимули та умови, що діють  
в Фінляндії та Ірландії [23, c. 25] 

Фіскальні стимули та умови Фінляндія Ірландія
Гранти держави за кредити на НДДКР Так Так
Гарантії іноземним інвесторам Так Ні
Швидке та спрощене отримання ліцензії на 
ведення бізнесу Ні Так 

Мінімальні тарифи Так Так
Вільний рух капіталу Так Так
Мінімальне порушення прав інте-
лектуальної власності - Так 

Спеціальні економічні зони Ні Ні
Відсутність обмежень щодо іноземної влас-
ності Так Так 

Готовність венчурного та приватного капі-
талу  Так Так 

Мінімальні затрати найму та звільнення Ні Так
 
Ірландія знаходиться серед країн з найбільшою ефективністю 

захисту прав інтелектуальної власності. Дозвіл для початку діяль-
ності іноземної компанії в Ірландії не вимагається. У випадку необ-
хідності отримання ліцензії на ведення бізнесу або іншого дозвіль-
ного документу, закон Ірландії не диференціює між закордонним та 
ірландським інвестором. Поряд із низьким корпоративним подат-
ком (12,5%) в Ірландії застосовується податковий кредит на цілі 
НДДКР, методи прямої державної підтримки (гранти та субсидії), 
відсутній валютний контроль при здійсненні зовнішньоекономіч-
них операцій, діє НДС на рівні 23%. 

Крім цього, в Ірландії створено систему трансферу техноло-
гій, визначним є досвід підтримки та розвитку «спін-аут» компаній, 
що вийшли з закладів вищої освіти (ЗВО). Так організація Enterprise 
Ireland підтримує трансфер технологій з великої кількості ЗВО шля-
хом формування консорціумів трансферу технологій, що об’єдну-
ють декілька ЗВО [24].  

Вивчаючи досвід Ірландії, слід зауважити, що країна змогла 
досягти значного рівня розвитку обробної індустрії та інформацій-
них технологій шляхом створення сприятливих фіскальних умов  
для іноземних інвесторів.   
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Для України досвід Фінляндії та Ірландії може мати значення 
передусім для створення ефективних регіональних інноваційних 
систем, заснованих на кооперації дослідницьких організацій, біз-
несу та місцевих органів влади. Досвід Ірландії може стати визна-
чальним при залученні інвестицій та трансфері новітніх технологій.  

Загалом можна зробити висновок. Держава використовує 
СРГ, як інструмент вирівнювання конкурентних умов шляхом на-
дання державної підтримки «чутливим» видам діяльності або тери-
торіям, що занепадають; створення додаткових стимулів інновацій-
ної діяльності в певних галузях, які мають певний інноваційний по-
тенціал. Це розширює функції наведеного визначення терміну «спе-
ціальний режим господарювання», конкретизуючи множину цілей 
його застосування, а саме вирівнювання умов конкуренції, ство-
рення стимулів інноваційної діяльності, в тому числі шляхом спри-
яння та інтенсифікації трансферу технологій. 

Формування умов СРГ у спрощеному вигляді можна уявити 
за наступним алгоритмом: 

1. Визначення проблем території, держави, галузі чи проекту. 
2. Визначення мети створення СРГ. 
3. Визначення можливих інструментів державної допомоги з 

урахуванням законодавчо встановлених обмежень для вирішення 
певної проблеми. 

4. Визначення необхідних витрат держави на створення сти-
мулів. 

5. Оцінка впливу окремих інструментів СРГ на інноваційний 
розвиток регіону/галузі, в тому числі спілл-овер ефекти.  

6. Встановлення критеріїв для об’єктів надання допомоги. 
7. Оцінка наявності фінансових ресурсів для надання інвести-

ційних стимулів. 
8. Оцінка можливого впливу окремих інструментів СРГ на 

конкурентне середовище.  
9. Відбір оптимального набору стимулів та обмежень. 
10. Розроблення умов спеціальних режимів прямих іноземних 

інвестицій (ПІІ) для цих проектів.  
11. Формулювання узагальнених умов СРГ для досягнення 

мети з урахуванням всіх перелічених критеріїв.  
12. Розробка та інституціоналізація алгоритмів реалізації 

СРГ. 
Таким чином СРГ є інструментом вирівнювання умов конку-

ренції та стимулювання інноваційного розвитку. Основним питан-
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ням виявляється міра оптимального стимулюючого або обмежува-
льного впливу для досягнення мети режиму, а саме оцінка опти- 
мального розміру державної допомоги з урахуванням можливого 
впливу на конкурентне середовище. Також важливим є встанов-
лення критеріїв для суб´єктів, що мають право на отримання такої 
допомоги, враховуючи нерівні умови конкуренції. Інакше кажучи, 
залежно від мети впровадження режимів треба класифікувати 
об’єкти державного впливу за групами, в межах яких така допомога 
може бути допустимою. 

Законодавчі обмеження та дозволи в ЄС щодо надання 
держдопомоги. Слід відзначити, що законодавство ЄС чітко регла-
ментує надання державної допомоги та вважає її допустимою. Крім 
«чутливих» галузей Європейська комісія (ЄК) вважає галузеву дер-
жавну допомогу допустимою, «коли існує  необхідність нейтралізу-
вати відчутні відмінності в регіональному розвитку, стимулювати 
або прискорити розвиток певних видів діяльності з соціальних при-
чин, усунути перекоси в конкуренції, викликані подіями за межами 
ЄС» [15, с. 36]. 

Загальні принципи для оцінювання заявок про надання дер-
жавної допомоги, що надходять до ЄК від країн-членів ЄС такі:  
«надання державної допомоги обмежено випадками, в яких це об-
ґрунтовано становищем у відповідній галузі; державна допомога 
має надаватися з метою довгострокового відновлення рентабельно-
сті шляхом розв’язання актуальних проблем, а не щоб зберегти іс-
нуючий стан справ або відкласти прийняття рішень і проведення не-
відворотних змін; крім випадків, коли державна допомога надається 
протягом відносно короткого періоду, її розмір повинен поступово 
зменшуватись з урахуванням результатів реструктуризації відпо- 
відної галузі; обсяг державної допомоги має бути пропорційним 
проблемі, на вирішення якої вона надається, щоб мінімізувати пе-
рекоси в конкуренції; проблеми виробничого характеру та безро-
біття не повинні поширюватись серед країн-членів» [15, с. 36]. 

З підписанням угоди про асоціацію з ЄС Україна отримала 
деякі обмеження щодо державної допомоги підприємствам. «У кон-
тексті поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі, визна-
ченої Угодою про асоціацію між Україною та ЄС, контроль дер- 
жавної допомоги є важливим з огляду на розміри економіки Укра-
їни та ЄС і великі обсяги торгівлі. Тому сторони зобов'язалися до-
тримуватися норм надання держдопомоги, щоб запобігти можли-
вому негативному впливу на торгівлю та конкуренцію» [16]. Відпо-
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відно до гл. 10 "Конкуренція" розд. IV Угоди про асоціацію між Ук-
раїною та ЄС (ч. 2, ст. 262–267) Україна зобов'язалася запровадити 
відповідну систему контролю допомоги. При цьому деякі статті 
Угоди майже повністю повторюють положення Договору про  
функціонування ЄС. 

Європейське законодавство забороняє надавати державну до-
помогу, яка створює переваги для окремих підприємств/виробництв 
товарів і спотворює чи загрожує спотворенням конкуренції. Незва-
жаючи на зазначену заборону, європейське законодавство все ж пе-
редбачає низку підстав для визнання допомоги сумісною (дозволе-
ною): допомога для економічного розвитку регіонів з дуже низьким 
рівнем життя та великим рівнем безробіття, підтримка розвитку ок-
ремих видів економічної діяльності/економічних сфер, що не шко-
дитиме умовам торгівлі всупереч інтересам країн-членів, тощо [16]. 

На практиці йдеться переважно про горизонтальну державну 
допомогу, яка сприяє розвитку, але не надає переваг окремим сек-
торам. Водночас секторальна допомога можлива для чутливих га-
лузей (вугільної, суднобудівної тощо). Таким чином, міжнародні зо-
бов'язання хоча і обмежують вертикальну допомогу, але передбача-
ють широкі можливості для забезпечення економічного розвитку 
країни [16]. 

Вітчизняне законодавство щодо надання державної допо-
моги. 2 серпня 2017 року набув чинності Закон України «Про дер-
жавну допомогу суб'єктам господарювання» (далі – Закон № 1555– 
VII). Законом № 1555–VII запроваджено загальний принцип щодо 
недопустимості державної допомоги для конкуренції, якщо інше не 
встановлено Законом. Водночас, існують сфери, які об'єктивно не 
можуть функціонувати в ринкових умовах, а тому потребують пря-
мого втручання держави шляхом надання державної підтримки.  
Згідно до Закону державна підтримка в Україні продовжує залиша-
тися законним інструментом, однак така її форма, як державна до-
помога, відтепер підпадатиме під правові обмеження, передбачені 
Законом № 1555–VII, у зв'язку з її потенційним негативним впливом 
на конкуренцію [17].  

Обмеження не стосуються таких сфер (частина друга статті 3 
Закону № 1555–VII): сільського господарства, рибальства, виробни-
цтва зброї та військового спорядження для потреб Збройних Сил 
України, інвестування в об'єкти інфраструктури в разі застосування 
процедур публічних закупівель, а також надання послуг, що стано-
влять загальний економічний інтерес, проектів, що реалізуються 
Українським культурним фондом. 
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Випадки, в яких державна допомога може вважатися допус-
тимою, визначаються в ч. 1 ст. 6 Закону. Серед цілей надання допо-
моги (ч. 1 ст. 6) вказані наступні: 1) сприяння соціально-економіч-
ному розвитку регіонів, рівень життя в яких є низьким або рівень 
безробіття є високим; 2) виконання загальнодержавних програм  
розвитку або розв’язання соціальних та економічних проблем зага-
льнонаціонального характеру; 3) сприяння окремим видам госпо-
дарської діяльності або суб’єктам господарювання в окремих еко-
номічних зонах, за умови, що це не суперечить міжнародним дого-
ворам України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Ра-
дою України; 4) підтримки та збереження національної культурної 
спадщини, якщо вплив такої державної допомоги на конкуренцію є 
неістотним  [18].  

Кабмін (ч. 2 ст. 6 цього Закону) встановлює різні групи кри-
теріїв надання допустимої державної допомоги суб’єктам господа-
рювання: 1) для забезпечення розвитку регіонів; 2) підтримки се- 
реднього та малого підприємництва; 3) допомоги на професійну 
підготовку працівників; 4) допомогу на працевлаштування окремих 
категорій працівників та створення нових робочих місць; 5) допо-
могу на відновлення платоспроможності та реструктуризацію 
суб’єктів господарювання; 6) допомогу на захист навколишнього 
природного середовища; 7) допомогу на проведення наукових до- 
сліджень, технічний розвиток та інноваційну діяльність; 8) допо-
могу на підтримку окремих галузей економіки [18]. 

Форми державної допомоги за Законом (ст. 4) передбачені 
такі: «1) субсидії та гранти; 2) дотації; 3) податкові пільги, відстро-
чення або розстрочення сплати податків, зборів чи інших обов’яз-
кових платежів; 4) списання боргів, включно із заборгованістю за 
надані державні послуги, списання штрафних санкцій, компенсація 
збитків суб’єктам господарювання; 5) надання гарантій, кредитів на 
пільгових умовах, обслуговування кредитів за пільговими тари-
фами; 6) зменшення фінансових зобов’язань суб’єктів господарю-
вання перед фондами загальнообов’язкового державного соціаль-
ного страхування; 7) надання, прямо чи опосередковано, суб’єктам 
господарювання товарів чи послуг за цінами нижче ринкових або 
придбання товарів чи послуг суб’єктів господарювання за цінами, 
вище ринкових; 8) продаж державного майна за цінами, нижче  
ринкових; 9) збільшення державної частки в статутному капіталі 
суб’єктів господарювання або збільшення вартості державної час-
тки на умовах, неприйнятних для приватних інвесторів» [18].  
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Тобто чинне законодавство України напряму не забороняє за-
стосування державної допомоги, але встановлює критерії для отри-
мувачів для запобігання можливого викривлення умов конкуренції. 
При цьому умови, за яких державна допомога є допустимою не є 
конкретно визначеними у Законі.  

Конкуренція інвестиційних стимулів та спотворення кон-
курентного середовища на національному та міжнародному  
рівні. Разом із вирівнюванням умов конкуренції СРГ може бути ін-
струментом стимулювання інноваційного розвитку шляхом залу-
чення іноземних технологій. Політика держави в сфері трансферу 
технологій пов´язана з політикою в сфері прямих іноземних інвес-
тицій. 

Інструменти такого режиму можуть мати спотворюючий 
вплив на конкурентні умови в середині країни та підпадати під об-
меження міжнародних договорів, що зумовлено впливом на конку-
ренцію на міжнародному рівні. Спотворюючі ефекти політики в 
сфері міжнародного трансферу технологій для конкуренції не про-
сто визначити та виміряти. Викривлення конкурентного середо-
вища в контексті міжнародного трансферу пов’язане з передачею 
технології, що спрямована на розвиток окремих видів діяльності та 
не сталася б, якщо не відбулось державне втручання.  

Стосовно підбору інструментів впливу: з широкого спектру 
заходів політики, які можуть бути використані для просування між-
народного трансферу технологій (МТТ) деякі, будуть більш ефек-
тивні з точки зору передачі й абсорбції технологій, а деякі ‒ мати-
муть менший спотворюючий вплив на конкуренцію на ринку. Та-
ким чином, оцінка ефективності заходів державної політики в сфері 
трансферу технологій має проводитись з урахуванням критеріїв, зо-
бражених на рис. 2. 

Розглянемо докладнішне можливі ситуації, які виникають у 
результаті надання державами або місцевими органами влади ін- 
вестиційних стимулів шляхом створення СРГ. Процес пропозиції 
конкурентоспроможних стимулів органами місцевої влади або дер-
жавами називають «війною пропозицій». Це ситуація, при якій міс-
цевій владі або державам вигідно самостійно збільшувати пропози-
цію стимулів, але колективний ефект цієї конкуренції може при- 
вести до непередбачених наслідків. 

Конкуренція інвестиційних стимулів, запропонованих місце-
вими і національними органами влади може спричинити ряд пози-
тивних і негативних ефектів на регіональному та національному  



40 

рівні. Нижче представлені позитивні і негативні наслідки надання 
інвестиційних стимулів при прямих іноземних інвестиціях (ПІІ). 
 

 Спотворюючий вплив на конкуренцію 

Вплив на 
трансфер 
технологій 

 Слабкий Сильний 

Слабкий А В 

Сильний С D 

 
 

Рис. 2. Матриця впливу заходів політики в сфері міжнародного 
трансферу технологій на ефективність передачі технологій  

та конкурентне середовище [11] 
 
Позитивними ефектами конкуренції інвестиційних сти-

мулів для економіки є: 
1. Створення сприятливого бізнес-середовища та сприяння 

ефективному розміщенню інвестицій. 
2. Забезпечення податкової ефективності. Ефективність  озна-

чає, що податки доводяться до точки, в якій вони відображають  
вартість надання суспільних ресурсів, таких як інфраструктура і 
кваліфікована праця. 

3. Податкова конкуренція покращує добробут, тому що вона 
змушує урядовців скорочувати марні витрати. Коли уряди витрача- 
ють більше на стимули, вони мають у своєму розпорядженні менші 
бюджети для цілей перерозподілу, що може привести до меншого 
використання політичного процесу зацікавленими групами, залуче-
ними в потенційний пошук ренти [19]. 

Негативні ефекти податкових стимулів при ПІІ: 
1. Одним з основних аргументів проти конкуренції податко-

вих стимулів є «фіскальний крововилив», і ,отже, зниження витрат 
на суспільні блага. Так, країни, що розвиваються, через конкурент-
ний тиск втрачають 35 млрд дол. на рік. Результатом такої конку- 
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ренції може стати зниження рівня місцевих послуг, таких як інфра-
структура та інші. Утримання податків на низькому рівні призво-
дить надалі до зниження витрат на громадські потреби. 

2. Другим аргументом проти конкуренції стимулів є те, що 
вона може змусити владу платити занадто багато за інвестиційні 
проекти (сценарії «прокляття переможця» і «розорення сусіда» зга-
дані нижче), що призводить до неефективно високого субсиді- 
ювання міжнародних фірм за рахунок внутрішньої економіки. Ри-
зик таких сценаріїв посилюється тим фактом, що оцінка вигід від 
інвестиційних проектів пов'язана з необхідністю виявлення і кіль- 
кісної оцінки «позитивних побічних ефектів», що, як відомо, скла-
дно. 

3. Конкуренція стимулів може також призвести до надмірної 
плинності кадрів. За наявності конкуренції стимулів, фірми можуть 
бути схильні зменшувати «глибину» своїх інвестицій, що дозволить 
їм легше пересуватися і частіше використовувати вигідні стимули. 

4. Підводячи підсумок, можна сказати, що найбільш негатив-
ний сценарій являє собою класичну «дилему ув'язненого». Держави 
краще діють колективно, якщо вони обмежують розмір пропонова-
них стимулів, але ця співпраця нестабільна, тому що будь-яка ок-
рема держава знає, що було б краще, якби вона відхилилась від ко-
аліції і привернула компанії самостійно [19]. 

Можливі узагальнені сценарії конкуренції інвестиційних сти-
мулів для регіональної і національної економіки можуть бути пред-
ставлені таким чином: 

1. «Переманювання інвестицій». Це відбувається, коли діють 
стимули для підвищення ефективності місцевої економіки, але вони 
мають негативні наслідки для національної ефективності. Це, на-
приклад, випадок, коли один регіональний орган переманює інвес-
тиції з того місця, в якому вони були більш ефективними. У цьому 
сценарії може теж не спостерігатися створення робочих місць, і ін-
вестиції можуть бути менш прибутковими (за вирахуванням стиму-
лів) після переїзду. Інший випадок, коли стимули ефективні в залу-
ченні фірми в конкретному місці, але мають непередбачувані на- 
слідки впливу на поведінку інвесторів. Фірми могли б реагувати на 
великі стимули, стаючи більш «вільними», частіше переміщаючись 
між місцевостями і беручи участь в «шопінгу стимулів» або в дія-
льності з пошуку ренти. 

2. Здорова конкуренція. У цьому безпрограшному сценарії 
стимули підвищують локальну ефективність шляхом збільшення 
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потоку інвестиційних проектів. Боротьба за інвестиції також забез-
печує загальнонаціональну ефективність, гарантуючи, що інвести-
ційні проекти відповідають місцевостям, в яких їх вартість є найбі-
льшою. Інструменти стимулювання ретельно відібрані, щоб мати 
мінімальний спотворюючий вплив на конкуренцію, їх розмір розра-
ховується для забезпечення максимальної вигоди для загального 
добробуту. Така ситуація спостерігається, коли стимул підібраний 
максимально точно, щоб відобразити можливі спілл-овер ефекти 
для економіки приймаючої країни від іноземної корпоративної при-
сутності. У цьому випадку країна, яка запропонувала найвищу ціну, 
за інших рівних умов буде країною з найбільшою ефективністю ін-
вестицій. Те ж саме стосується і регіонального рівня. 

3. «Розорення сусіда». Результат «розорення сусіда» є най-
більш потенційно шкідливим наслідком конкуренції стимулів між 
державами. Він відбувається, коли використання стимулів виробляє 
як негативний загальнонаціональний ефект, описаний вище, так  
і додаткові локальні неефективності. Місцева неефективність може 
статися через неправильну політику стимулювання, проблеми реа-
лізації або помилки в оцінці потенційних вигід від інвестиційного 
проекту. Наприклад, влада може створити неефективність шляхом 
залучення фірми, яка не підходить для місцевого потенціалу та при-
родних ресурсів. Або місцева неефективність може статися, коли 
потенційні вигоди від інвестиційного проекту завищені, що призво-
дить до підвищення ставок і чистих збитків уряду. 

4. «Прокляття переможця». Це проблема систематичного за-
вищення є спільною рисою будь-якого аукціону при продажі об'єкта 
з невизначеною вартістю. Навіть якщо процес торгів ефективний на 
національному рівні, тобто проект був «виграний» тим місцем, в 
якому його вартість максимальна, орган який заявляє може про-
грати, якщо він заплатив занадто багато за інвестиції. Цей сценарій 
передбачає загальнонаціональну ефективність, але локальну не- 
ефективність (рис. 3) [19]. 

Вирівнювання конкуренції та перспективи подальшого до-
слідження. Крім обмежень, встановлених вищеозначеним Законом 
України «Про державну допомогу суб'єктам господарювання» дер-
жавна допомога сьогодні в Україні «стримується можливостями 
державного та місцевих бюджетів» [16]. Цитуючи Стратегію роз- 
витку сфери інноваційної діяльності до 2030 року (далі Стратегія),  
«сучасна українська держава має дуже обмежену фінансову та ін-
ституційну спроможність. Відтак наявні ресурси і потенціал доці-
льно зосередити на підтримці наукових досліджень, які є однією  
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з основ інноваційного потенціалу, та створенні ефективної інфра-
структури, яка сприятиме перетворенню результатів досліджень у 
продукт, придатний до комерціалізації» [1, с. 7]. Держава акцентує 
увагу на необхідності створення інноваційної інфраструктури, як 
нового дієвого та успішного підходу до реалізації державної інно-
ваційної політики, відходячи при цьому від підходу, що полягає у 
встановленні галузевих пріоритетів, які «погано піддаються страте-
гічному плануванню, оскільки інновації є важко прогнозованим 
процесом» [1, с. 7]. 
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Рис. 3. Матриця сценаріїв для місцевої та національної  
економіки, що виникли в результаті застосування  

інвестиційних стимулів [19, с. 11] 
 
Також у Стратегії наголошується на необхідності побудови 

конструкції цілісної національної інноваційної системи, елементи 
якої мали б синергетичний ефект при взаємодії. Кінцевий ефект вза-
ємодії елементів НІС має полягати у «збільшенні ефективності на-
ціонального виробництва товарів (послуг) та посилення їх конку-
рентоспроможності за рахунок широкомасштабного впровадження 
результатів наукових досліджень і науково-технічних та експери- 
ментальних розробок» [1, с. 7].  

У Стратегії йде мова про необхідність «1) зменшення спеціа-
льних пільг або субсидій суб’єктам підприємницької діяльності на 
здійснення діяльності, не пов’язаної з впровадженням новітніх тех-
нологій і випуском продукції з високим ступенем доданої вартості; 
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2) поступового зменшення частки виключного фінансування із за-
гального фонду державного бюджету (без співфінансування) на- 
уково-технічних розробок, окрім випадків, коли держава є їхнім 
споживачем» [1]. Крім того, в стратегії вказано, що «основою укра-
їнської інноваційної конкурентоспроможності має стати людський 
капітал, а також знання і результати наукових досліджень. Їх ефек-
тивна реалізація в Україні з можливістю виходу на світові ринки 
сприятиме розвитку держави» [1, с. 7].  

З урахуванням поточної ситуації в економіці та інноваційній 
сфері зокрема і з метою прискорення інноваційного розвитку авто-
рами пропонується запровадження таких СРГ: 

1. Загальнонаціонального дозвільного режиму підприємниць-
кої діяльності, що полягає в спрощенні державного регулювання та 
зменшенні адміністративного навантаження на МСБ, а також на-
дання додаткових стимулів підприємствам-інноваторам, у тому чи-
слі для розвитку їх зовнішньоекономічної діяльності. Для розробки 
його елементів доцільно вивчати зарубіжний досвід, зокрема країн 
Південної Європи, наприклад Іспанії, в якій більше 90% експорте-
рів складають компанії з чисельністю менше 250 робітників.  

2. Спеціального режиму зон індустріального розвитку зі вста-
новленням індустріальної спеціалізації (SMART-спеціалізації) для 
територій з низькими показниками соціально-економічного роз- 
витку. Оснащення цих зон адміністративною, соціальною, техніч-
ною інфраструктурою, необхідними для здійснення резидентами 
виробничої діяльності та надання послуг. Мета – вирівнювання те-
риторіальних диспропорцій та розвиток територій, раціональне ви-
користання ресурсів, досягнення синергетичного ефекту, полегше-
ний доступ до технологій та інформації. Стимули для використання 
технологій енергозберігання, вторинної переробки, екологічні іні-
ціативи.  

3. Спеціального інноваційно-інвестиційного режиму (CІІР) 
для сприяння інноваційній діяльності підприємств та трансферу  
технологій для розвитку інноваційних проектів, технопарків, на- 
уково-технологічних зон у високотехнологічних галузях. Цей спе-
ціальний режим встановлюється з метою реалізації масштабних 
інноваційних проектів за участю ПІІ. 

Таким чином, СІІР має враховувати такі критерії: ефектив-
ність передачі та абсорбції нових технологій та вплив на конкурен-
цію в національному масштабі. Розроблення умов такого режиму 
ускладнюється тим, що ні ефективність трансферу технологій, ні 
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вплив на конкуренцію не є легко вимірюваними. Не завжди мож-
ливо оцінити, чи виправдовують вигоди, отримані від спілл-овер 
ефекту затрати держави на інвестиційні стимули. До того ж, напри-
клад, встановлення квоти на місцевий компонент в виробництві та 
НДДКР при ПІІ, як складова режиму, може призвести до передачі 
застарілої технології. Таким чином, розроблення спеціального інно-
ваційно-інвестиційного режиму, спрямованого на розвиток високо-
технологічних виробництв, пов’язане з встановленням норм, пра-
вил, обмежень та умов, необхідних та достатніх для отримання по-
зитивного ефекту від трансферу технологій.  

СІIP може бути застосований в окремих проектах, так званих 
«точках зростання», що мають інноваційну складову або виконують 
роботи в пріоритетних високотехнологічних напрямах після попе-
редньої оцінки ефективності таких проектів, хоча й є багато невирі-
шених методологічних питань оцінки таких проектів на стадії інве-
стування через непрогнозованість впливу нової технології на інно-
ваційний розвиток.  

Ураховуючи можливі наслідки, важливо максимально точно 
добирати складові спеціальних інноваційно-інвестиційних режимів 
так, аби витрати на державну допомогу та підтримання нерівних 
умов конкуренції не перевищували можливі спілл- овер ефекти від 
передачі технологій. Організаційними формами таких режимів мо-
жуть бути технопарки або науково-технологічні зони чи зони на- 
уково-технологічного розвитку. 

Таким чином, зважаючи на ряд пріоритетів держави та обме-
жень можна зробити такі загальні висновки щодо концепції надання 
державної допомоги для інноваційного розвитку та формування 
спеціальних режимів господарської діяльності в Україні: 

1) відповідність чинному законодавству, надання пріоритету 
спеціальним нормативно-правовим актам; 

2) низькі бюджетні витрати на надання державної допомоги; 
3) вирівнювання умов конкуренції на національному рівні 

шляхом створення СРГ, мета яких встановлюється залежно від на- 
явної проблеми на державному або регіональному рівні; 

4) встановлення чітких критеріїв  для підприємств – отриму-
вачів державної допомоги для інноваційного розвитку в межах спе-
ціальних режимів; 

5) точність підбору інвестиційних стимулів з урахуванням 
можливого ефекту для економіки (технологічного, соціально-еко-
номічного впливу) та запобігання спотворенню конкурентного се-
редовища на національному рівні при імплементації умов СРГ; 
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6) запобігання встановлення пріоритетної державної допо-
моги окремим галузям; 

7) розвиток мережі регіональних інноваційних систем. Поси-
лення взаємодії елементів національних та регіональних інновацій-
них систем. 

Подальші дослідження в сфері створення СРГ пов’язані з 
встановленням критеріїв для об’єктів надання державної допомоги, 
інших умов СРГ (засобів будь-якого іншого державного впливу) за-
лежно від мети створення режиму, які б відповідали цілям іннова-
ційного розвитку України, закладеним в Стратегії, а також мали на 
меті збільшення інвестиційної привабливості вітчизняних про- 
мисловців для іноземних інвесторів, прискорюючи міжнародний 
трансфер технологій.  
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ЕКОНОМІЧНИЙ ВИМІР КРЕАТИВНИХ  
ВИДІВ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ 

Креативні види діяльності вже становлять значний сегмент 
сучасної глобальної економіки. ООН планує оголосити 2021 рік 
Міжнародним роком креативної економіки в інтересах сталого роз-
витку. Україна входить до числа країн-ініціаторів цієї пропозиції 
[1]. Ініціатива ґрунтується на визнанні постійної потреби у під- 
тримці країн, що розвиваються, та країн з перехідною економікою 
у диверсифікації виробництва та експорту, у тому числі в нових 
сферах сталого зростання, включаючи креативні індустрії. Автори 
пропозиції виходять з того, що креативна економіка (відома у ряді 
країн як «помаранчева економіка») включає ґрунтовані на знаннях 
види економічної діяльності та взаємозв’язок між людською твор-
чістю та ідеями, знаннями та технологіями, а також культурні цін-
ності, мистецтво, культурну спадщину та інші індивідуальні чи ко-
лективні форми творчого самовираження.  

Креативні індустрії відіграють вагому роль у створенні гідних 
робочих місць, забезпеченні продуктивної зайнятості, офіційного 
оформлення й розвитку малих та середніх підприємств, стимулю-
ванні підприємництва, творчості та інновацій, розширенні прав  
і можливостей вразливих верств населення. За даними UNESCO та 
EY [2], культурні і креативні індустрії (ККІ) генерують $2250 млрд 
доходів та забезпечують близько 30 млн робочих місць по всьому 
світу. 

Вітчизняна економічна наука активно включилася в опрацю-
вання теоретико-методологічних та практичних питань розвитку 
креативної економіки. У монографічному дослідженні [3] C. Дави-
мука та Л. Федулова розглядають теоретичні засади креативного  
сектору як сучасного формату економіки знань, аналізують зару- 
біжні моделі розвитку сектору, виявляють тенденції розвитку креа-
тивних індустрій в Україні, обґрунтовують ряд пропозицій щодо 
формування відповідної державної і регіональної політики та меха-
нізмів їх реалізації. Регіональним аспектам розвитку ККІ також при-
свячені роботи [4, 5]. У таких працях зазвичай мова йде про розви-
ток креативного інституційного середовища, створення креативних  
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регіонів, креативних кластерів, креативних міст, креативних квар-
талів, креативних хабів та інших креативних просторів. 

В аналітичній записці [6] О. Валевський зазначає, що «поши-
рення ККІ може стати однією із альтернатив розвитку економіки, 
зокрема, поштовхом для інноваційного малого і середнього підпри-
ємництва, призведе до формування нової моделі економічного роз-
витку – формування креативної економіки, яка диверсифікує дже-
рела отримання доданої вартості» (с. 3). До переваг цієї сфери автор 
відносить відсутність потреби у великих інвестиціях; виникнення 
нових вимог до робочої сили, інфраструктури та інституційного 
оточення; створення нематеріальних цінностей; використання куль-
тури як каталізатора процесів економічного, соціального та еколо-
гічного розвитку. 

О. Прогнімак [7, 8] розглядає дискусійні питання креативного 
шляху розвитку для України та поширення нових тенденцій на  
ринку праці в контексті розвитку креативної економіки. До- 
слідження спираються на визнанні креативності рушійною силою 
економічного розвитку та її аналізі як багатовимірної категорії. Ав-
торка акцентує увагу на тому, що креативні індустрії нерозривно 
пов’язані з інформаційними технологіями (що відрізняє їх від тра-
диційних галузей культури), й обґрунтовує думку про «розвиток 
креативних індустрій на засадах ІКТ як реальну можливість забез-
печити перетворення ресурсу, який поки що є ресурсом соціальних 
мереж, в креативний капітал, який можна використати в найбільш 
ефективній формі, забезпечуючи інклюзивний розвиток суспільства 
на інноваційній основі [7, с. 227]. 

Питання сутності, складу і моделей класифікації креативних 
індустрій, їх глобальних і національних особливостей, ролі в кон-
тексті євроінтеграційних процесів, оцінювання потенціалу окремих 
креативних галузей (зокрема, ІТ-технологій, медіа, архітектурного 
дизайну), ємності відповідних ринків та перспектив розвитку креа-
тивної економіки в Україні також досліджуються у статтях [9-13]. 

Отримання надійних і зіставних даних про внесок креативних 
видів діяльності в економіку є важливою передумовою ухвалення 
обґрунтованих рішень щодо політики їх стимулювання й розвитку. 
Автори більшості вищезгаданих робіт порушують питання кількіс-
ного внеску креативного сектору в розвиток економіки. Наводяться 
різні, переважно зарубіжні, оцінки, які укладаються в широкий діа-
пазон 4-12% від ВВП. Найчастіше згадується оцінка частки креати-
вних індустрій на рівні 7% від глобального ВВП.  
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Відмічається стабільне зростання зайнятості у креативній 
економіці. Наводиться інформація, що 3,3% активного населення 
ЄС прямо або побічно зайняті у креативній діяльності [7]. За даними 
[6], 2,8% працюючих громадян України задіяні у сферах креативної 
економіки. 

Частина досліджень присвячена аналізу експорту продуктів  
і послуг креативних індустрій [11, 13, 14]. Зазвичай застосовуються 
статистичні дані UNCTAD щодо розвитку міжнародної торгівлі 
креативними товарами та послугами, зокрема за окремими краї-
нами. У звіті 2018 року [15] також надані результати оцінки внеску 
ККІ в українську економіку за методологією UNESCO: 4,04% на- 
ціонального ВВП та 3,17% від загальної зайнятості. 

Водночас, як справедливо зауважує М. Проскуріна [9, 10], 
бар’єром для статистичного співставлення є відсутність єдиної сис-
теми критеріїв для ідентифікації певного виду діяльності як такого, 
що належить саме до креативного сектору, та неможливість уніфі-
кації статичних показників по різних країнах.  

Висвітлюючи проблеми вимірювання креативних індустрій, 
вибору класифікацій та базових індикаторів, європейські дослід-
ники R. Boix-Domenech, L. Lazzeretti та D. Sanchez-Serra [16, с. 40-
42] зазначають, що зараз не існує глобальної бази даних з належною 
класифікацією. Вони аналізують креативні види діяльності, що вхо-
дять до двох відомих переліків – UNESCO та WIPO-OHIM, та роз-
робляють модифіковані індикатори. 

Що ж стосується української практики, то тільки цього року 
Кабінет Міністрів України ухвалив перелік видів економічної дія-
льності, які належать до креативних індустрій [17]. Отже, у рамках 
КВЕД-2010 було уточнено базу для вимірювання економічних ре-
зультатів діяльності українського креативного сектору та оціню-
вання динаміки його розвитку. 

Мета статті – порівняти національний і міжнародні класи-
фікаційні підходи до визначення креативного сектору та здійснити  
кількісний вимір внеску креативних видів діяльності за різними 
економічними показниками. 

У табл. 1 представлено результати проведеного порівняль-
ного аналізу складу креативного сектору України (згідно з [17]) та 
сукупностей креативних видів діяльності за міжнародними класи-
фікаціями – UNESCO та WIPO-OHIM. Остання є результатом  
спільного проекту Всесвітньої організації інтелектуальної власно-
сті (World Intellectual Property Organization) та Офісу інтелектуаль- 
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Таблиця 1 
Порівняння переліків видів економічної діяльності,  

віднесених до креативних індустрій 
КВЕД-2010 ISIC Rev. 4

КМУ 2019 UNESCO 
2016 

WIPO 
2014, 

OHIM 2015
32.12 Виробництво ювелірних і подібних виробів + -
32.13 Виробництво біжутерії та подібних виробів - -
32.20 Виробництво музичних інструментів + -
58.11 Видання книг + +
58.13 Видання газет + +
58.14 Видання журналів і періодичних видань + +
58.19 Інші види видавничої діяльності + +
58.21 Видання комп’ютерних ігор + +
58.29 Видання іншого програмного забезпечення - +
59.11 Виробництво кіно- та відеофільмів, телеві-
зійних програм + + 

59.12 Компонування кіно- та відеофільмів, теле-
візійних програм + + 

59.13 Розповсюдження кіно- та відеофільмів, те-
левізійних програм + + 

59.14 Демонстрація кінофільмів + +
59.20 Видання звукозаписів + +
60.10 Діяльність у сфері радіомовлення + +
60.20 Діяльність у сфері телевізійного мовлення + +
62.01 Комп’ютерне програмування - +
62.02 Консультування з питань інформатизації - +
63.91 Діяльність інформаційних агентств + +
70.21 Діяльність у сфері зв’язків із громадськістю - -
71.11 Діяльність у сфері архітектури + -
72.20 Дослідження і експериментальні розробки 
у сфері суспільних і гуманітарних наук + - 

73.11 Рекламні агентства + +
73.12 Посередництво в розміщенні реклами в за-
собах масової інформації - + 

74.10 Спеціалізована діяльність із дизайну + +
74.20 Діяльність у сфері фотографії + +
74.30 Надання послуг з перекладу - -
85.52 Освіта у сфері культури + -
90.01 Театральна та концертна діяльність + +
90.02 Діяльність щодо підтримання театральних і 
концертних заходів 

+ +

90.03 Індивідуальна мистецька діяльність + +
90.04 Функціювання театральних і концертних 
залів

+ +

91.01 Функціювання бібліотек і архівів + +
91.02 Функціювання музеїв + -

Джерело: складено автором за даними [16, 17]. 
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ної власності ЄС (Office for Harmonization in the Internal Market). У 
міжнародній практиці використовуються коди ISIC Rev. 4 – четвер-
тої версії Міжнародної стандартної галузевої класифікації усіх ви-
дів економічної діяльності (International Standard Industrial 
Classification of All Economic Activities). 

Дані табл. 1 свідчать, що переліки, що аналізуються, включа-
ють значну кількість спільних креативних секторів. Водночас, під-
хід UNESCO акцентує більше уваги на культурних аспектах, але ви-
ключає комп’ютерне програмування, консультування та пов’язану 
з ними діяльність. У методології WIPO-OHIM переважають види ді-
яльності, що створюють авторські права. Натомість, поза межами 
цієї сукупності залишилися виробництво ювелірних виробів, біжу-
терії та подібних виробів, музичних інструментів, дослідження  
і експериментальні розробки у сфері суспільних і гуманітарних 
наук, освіта у сфері культури, функціювання музеїв.  

Перелік КМУ містить три види діяльності (виробництво бі-
жутерії та подібних виробів, діяльність у сфері зв’язків із громад- 
ськістю та надання послуг з перекладу), які не входять до переліків 
UNESCO та WIPO-OHIM. Разом з тим, до національного переліку 
не потрапили діяльність з друкування, надання супутніх послуг та 
тиражування записаної інформації, торгівля комп’ютерами, пери-
ферійним устаткуванням і програмним забезпеченням, книгами, га-
зетами та канцелярськими товарами, музичними та відеозаписами в 
спеціалізованих магазинах, видання довідників і каталогів, а також 
діяльність з прокату відеозаписів і дисків, яка в Україні представ-
лена поодинокими випадками.  

На думку розробників цього переліку – фахівців Міністерства 
культури України, його застосування уможливить розуміння щодо 
внеску креативного сектору у ВВП, працевлаштування, підприєм-
ницьку діяльність, децентралізацію, культурні та освітні процеси. 
При формуванні цієї сукупності використовувалися методологія 
Eurostat у сфері культури, методологія UNESCO та підхід, який ви-
користовує Великобританія. 

Звичайно, формування та затвердження такого переліку дає 
можливість досліджувати структуру й динаміку розвитку креатив-
ного сектору, оцінювати внесок конкретних креативних індустрій 
та/або їх груп на основі аналізу ряду економічних індикаторів. Але 
в широкому сенсі мова йде про вагомий крок у процесі визнання 
ролі та потенціалу креативних індустрій, покращенні інформацій-
ного забезпечення державної та регіональної політики у цій сфері 
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та створенні статистичного підґрунтя для оцінки секторальних зру-
шень, обґрунтування секторальних пріоритетів, розробки відповід-
них стратегій та інституційного інструментарію. 

Результати оцінювання динаміки кількості українських під- 
приємств та кількості зайнятих працівників за креативними видами 
діяльності з використанням переліку КМУ представлено на рис. 1, 
2. Частка креативного сектору коливалася впродовж 2010-2018 рр. 
за першим показником від 4,8 до 5,2% (4,9% у 2018 р.), за другим – 
від 2,2 до 2,4% (2,3% у 2018 р.). 

 

 
Рис. 1. Динаміка кількості підприємств  
за креативними видами діяльності, од. 

 

 
Рис. 2. Динаміка кількості зайнятих працівників  

за креативними видами діяльності, осіб 
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Відповідні розрахунки за іншими економічними показниками 
(табл. 2) свідчать, що за витратами на оплату праці частка креатив-
ного сектору в економіці України у 2018 р. становила 2,8%, за обся-
гом реалізованої продукції (товарів, послуг) – 1,4%, за доданою ва-
ртістю за витратами виробництва – 2,7%. Отримані дані доводять, 
що розрахунки за національним переліком вказують на дещо нижчу 
частку ККІ, ніж аналогічні показники за міжнародними підходами. 
Отже, незважаючи на важливу роль затвердженого переліку в інсти-
туційному відокремленні національного креативного сектору, що 
сприяє його об’єднанню і консолідації для активного просування 
креативного порядку денного та розв’язанню секторальних питань, 
залишається невирішеною проблема співставлення результатів  
функціонування ККІ на міжнаціональному рівні. 

 
Таблиця 2 

Роль креативних видів діяльності за основними показниками 

Код та назва виду еко-
номічної  
діяльності 

Показники

Кількість 
підпри-
ємств, 
одиниць 

Кількість 
зайнятих 
працівни-
ків, осіб 

Витрати на 
оплату 
праці,  
млн грн 

Обсяг реалі-
зованої про-
дукції (това-
рів, послуг), 
млн грн 

Додана 
вартість за 
витратами 
вироб- 
ництва, 
млн грн

1 2 3 4 5 6
32.12 Виробництво 
ювелірних і подібних 
виробів

229 3892 199,4 853,2 650,2 

32.13 Виробництво бі-
жутерії та подібних ви-
робів 

10 13 0,5 3,5 0,5 

32.20 Виробництво му-
зичних інструментів 10 73 5,4 16,9 7,5 

58.11 Видання книг 544 2719 183,4 1999,8 544,1
58.13 Видання газет 808 6285 475,5 1848,2 611,4
58.14 Видання журна-
лів і періодичних ви-
дань 

636 4355 354,8 1376,2 676,5 

58.19 Інші види ви- 
давничої діяльності 453 2596 181,3 1927,5 585,9 

58.21 Видання 
комп’ютерних ігор 57 303 42,8 272,9 81,1 

58.29 Видання іншого 
програмного забезпе-
чення

324 1682 159,9 956,8 498,4 

59.11 Виробництво 
кіно- та відеофільмів, 
телевізійних програм 

605 7471 840,9 4101,9 2349,4 
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Продовження табл. 1 
1 2 3 4 5 6

59.12 Компонування 
кіно- та відеофільмів, 
телевізійних програм 

18 412 29,6 111,4 50,6 

59.13 Розповсюдження 
кіно- та відеофільмів, 
телевізійних програм 

70 508 108,2 1467,1 718,0 

59.14 Демонстрація  
кінофільмів 123 3732 209,8 3100,5 2010,4 

59.20 Видання звукоза-
писів 60 115 5,3 128,7 81,7 

60.10 Діяльність у 
сфері радіомовлення 313 1327 76,1 311,6 124,4 

60.20 Діяльність у 
сфері телевізійного  
мовлення 

630 17795 2135,6 9630,9 8038,9 

62.01 Комп’ютерне 
програмування 3374 22811 5008,6 47329,2 19396,0 

62.02 Консультування 
з питань інформатиза-
ції 

1311 9091 1442,0 9309,6 3777,6 

63.91 Діяльність ін- 
формаційних агентств 233 961 57,8 186,1 75,3 

70.21 Діяльність у 
сфері зв’язків із гро-
мадськістю 

113 424 46,1 338,6 268,8 

71.11 Діяльність у 
сфері архітектури 2109 12741 1079,8 3526,4 2416,6 

72.20 Дослідження і 
експериментальні роз-
робки у сфері суспіль-
них і гуманітарних 
наук 

100 463 74,0 2554,8 2552,6 

73.11 Рекламні агент- 
ства 3525 18354 2008,6 27713,4 11911,2 

73.12 Посередництво в 
розміщенні реклами в 
засобах масової інфор-
мації 

506 3475 480,3 9616,4 3397,8 

74.10 Спеціалізована 
діяльність із дизайну 291 844 40,1 393,2 118,8 

74.20 Діяльність у 
сфері фотографії 156 434 40,1 92,4 55,5 

74.30 Надання послуг з 
перекладу 265 859 36,9 208,5 110,7 

85.52 Освіта у сфері 
культури 58 106 2,4 11,7 9,8 

90.01 Театральна та 
концертна діяльність 254 8712 1148,6 610,3 1516,2 

90.02 Діяльність щодо 
підтримання театраль-
них і концертних захо-
дів 

124 627 39,6 330,3 124,5 
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Закінчення табл. 1 
1 2 3 4 5 6

90.03 Індивідуальна 
мистецька діяльність 31 51 1,6 4,9 2,2 

90.04 Функціювання 
театральних і концерт-
них залів

34 1644 126,2 185,4 179,6 

91.01 Функціювання 
бібліотек і архівів 77 283 19,1 131,8 72,4 

91.02 Функціювання 
музеїв 23 247 35,2 42,8 67,5 

Всього по креативних 
видах діяльності 17474 135405 16695,5 130692,9 63082,1 

Всього по економіці 355877 5959474 601661,2 9206049,6 2310580,6
Частка креативних ви-
дів діяльності, % 4,9 2,3 2,8 1,4 2,7 

Джерело: складено та розраховано автором за даними Державної  
служби статистики України. 

 
На основі даних табл. 2 розрахована структура українського 

креативного сектору за основними групами (табл. 3). Розрахунки 
свідчать про значні коливання частки окремих груп креативних ін-
дустрій за різними показниками через значні відмінності в їх еконо-
міці й організації діяльності.  

Провідними сегментами української креативної економіки є 
нові медіа та ІКТ (програмне забезпечення, відеоігри, цифрові тех-
нології в мистецтві), реклама, маркетинг, зв’язки з громадськістю 
та інші креативні послуги, аудіовізуальне мистецтво (кіно, телеба-
чення, відео, анімація, мультиплікація), література, видавнича дія-
льність та друковані засоби масової інформації. Отже, незважаючи 
на певне відставання від європейського рівня розвитку креативних 
індустрій, Україна має значний потенціал до зростання в окремих 
сегментах і ринкових нішах, зокрема, пов’язаних з цифровими тех-
нологіями.  

За даними Глобального індексу креативності (Global 
Creativity Index), що розраховувався у 2015 р. [18], Україна посіла 
45 рядок рейтингу. До країн-лідерів цього рейтингу ввійшли Авст-
ралія, США, Нова Зеландія, Канада, Данія, Фінляндія, Швеція, Іс- 
ландія, Сінгапур, Нідерланди. Серед трьох складових цього ін- 
дексу – Global Technology Index, Global Talent Index, Global Toler-
ance Index – варто виділити 24 позицію Україна за другим індексом, 
що у свою чергу було обумовлено визнанням високого рівня вітчи-
зняної вищої освіти (11 позиція за Global educational attainment)  
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та значною часткою креативного класу у загальній зайнятості  
(40 місце за Global creative class). 

 
Таблиця 3 

Структура креативної економіки України  
за основними показниками та групами 

Групи креативних  
видів економічної  

діяльності 

Частка групи, %

за кількі-
стю під-
приємств 

за кількі-
стю зайня-
тих пра-
цівників 

за витра-
тами на 
оплату 
праці 

за обсягом 
реалізова-
ної про-
дукції (по-

слуг) 

за дода-
ною варті-
стю за ви-
тратами 
вироб- 
ництва 

Народні художні про-
мисли 1,4 2,9 1,2 0,7 1,0 

Візуальне мистецтво 0,9 0,3 0,2 0,1 0,1
Сценічне мистецтво 2,5 8,2 7,9 0,9 2,9
Література, видавнича 
діяльність та друко-
вані засоби масової ін-
формації 

15,5 12,4 7,4 5,6 4,0 

Аудіальне мистецтво 2,1 1,1 0,5 0,3 0,3
Аудіовізуальне мисте-
цтво 8,2 22,1 19,9 14,1 20,9 

Дизайн та мода 1,7 0,6 0,2 0,3 0,2
Нові медіа та ІКТ 29,0 25,0 39,9 44,3 37,7
Архітектура й урбаніс-
тика 12,1 9,4 6,5 2,7 3,8 

Реклама, маркетинг, 
зв’язки з громадські-
стю та інші креативні 
послуги

26,0 17,6 16,0 30,9 28,9 

Бібліотеки, архіви та 
музеї 0,6 0,4 0,3 0,1 0,2 

Джерело: розраховано автором за даними табл. 2. 
 
Про поточні відносні позиції України у галузі креативних ін-

дустрій можна отримати уявлення завдяки аналізу креативної скла-
дової Глобального індексу інновацій (Global Innovation Index) у ре-
дакції 2019 р. [19]. За субіндексом «Результати креативної діяльно-
сті» Україна порівняно з 2018 р. піднялася на 3 позиції і посіла  
42 місце. Разом з тим, складові цього субіндексу свідчать про не- 
рівномірність розвитку української креативної економіки за окре-
мими комплексними індикаторами: нематеріальні активи – 17 пози-
ція (-4), товари та послуги креативних індустрій – 91 (-5), онлайн 
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креативність – 43 (без змін). Як сильну сторону виділено високу від-
носну вартість об’єктів промислової власності, а до слабких відне-
сено низький рівень розвитку національного ігрового кіно та вико-
ристання ІКТ у бізнес-моделях.  

При аналізі даних Global Innovation Index за окремими показ-
никами креативності привертають увагу лідируючі позиції тих 
країн, які зазвичай не сприймаються як світові лідери й за загальним 
індексом GII розташовані близько до України. Так, Туреччина є од-
ним зі світових лідерів за заявками на промислові зразки (відносно 
ВВП), Коста-Ріка та Мальта – за часткою експорту культурних  
і креативних послуг, а Малайзія, Мексика і Таїланд – за часткою 
експорту товарів креативних індустрій у загальному обсязі торгівлі, 
Монголія – за виробництвом національного ігрового кіно (на душу 
населення), Чорногорія – за національними доменами верхнього  
рівня (на душу населення), Кіпр – за створеними мобільними до- 
датками (відносно ВВП). Отже, потребують опрацювання як пи-
тання підтримки інклюзивного розвитку національної креативної 
економіки, так і розробки сфокусованих (нішевих) стратегій з від-
повідним ринковим позиціюванням. 

Висновки. Відмітною рисою креативних видів діяльності  
є їхня здатність до створення доданої вартості через культурне  
і креативне вираження. У теперішній час креативний сектор Укра-
їни знаходиться на етапі інституційного становлення. Важливим 
кроком у цьому процесі стало ухвалення урядового рішення про ви-
значення переліку креативних індустрій, що дає змогу формувати 
статистичне підґрунтя для оцінювання секторальних тенденцій  
і внеску галузі до економіки країни. 

За результатами порівняльного аналізу національного й окре-
мих міжнародних класифікаційних підходів до ідентифікації креа-
тивного сектору й кількісного виміру його питомої ваги встанов-
лено деяке заниження внеску ККІ за поточною національною мето-
дологією: 2,3% – за кількістю зайнятих працівників, 1,4% – за обся-
гом реалізованої продукції (послуг), 2,7% – за доданою вартістю за 
витратами виробництва. Тож завдання гармонізації системи аналі-
тичних показників у сфері креативних індустрій залишається неви-
рішеним і потребує доопрацювання в рамках подальшого удоскона-
лення нормативно-правового забезпечення функціонування сек-
тору. 

Останні п’ять років для українського сектору ККІ характерна 
відносно стала динаміка за кількістю суб’єктів підприємництва та 
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зайнятих працівників. Беззаперечним лідером сектору є сегмент но-
вих медіа та ІКТ. Тож перспективним буде весь комплекс до- 
сліджень, пов’язаних з визначенням стратегій трансформації креа-
тивної економіки в умовах цифровізації.  

Інший напрям досліджень – регіональні аспекти розвитку  
сектору на засадах смарт-спеціалізації – має надати відповіді на пи-
тання про сучасні механізми реалізації обраних пріоритетів і стра-
тегій. 
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КОГНІТИВНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ УПРАВЛІННЯ 
ЗНАННЄВИМ РОЗВИТКОМ РЕГІОНІВ 

Історичний досвід багатьох сторіч переконливо доводить, що 
незалежно від конкретної епохи, територіальної, політичної та на-
ціональної приналежності, форми державного устрою й інших чин-
ників головним джерелом суспільного прогресу виступають знання, 
інтенсивність трансформації яких визначає темпи соціально-еконо-
мічного розвитку та суспільного прогресу території. Різниця міс-
титься лише у детермінації рівня інноваційності та прогресивності 
знань на різних етапах розвитку цивілізації, що і виступає його го-
ловною умовою. За сучасних умов особливої актуальності набуває 
трансформація змісту категорії «знання» у бік визначення законо-
мірностей їхнього нагромадження та використання на регіональ-
ному рівні, що пов’язано з необхідністю врахування територіальної 
специфіки для посилення конкурентних переваг і збільшення по- 
тенційних можливостей знаннєвого розвитку. В основі таких зру-
шень мають лежати інструменти упорядковування, деталізації й  
активізації процесів, які сприяють збільшенню знаннєвого потенці-
алу регіону та призводять до поступового успішного формування у 
ньому економіки знань (далі – ЕЗ).  

Огляд наукових джерел не дав вичерпного розуміння щодо 
місця знань у нагромадженні інтелектуального, людського й інно-
ваційного капіталів, а також не дозволив встановити, які саме 
знання беруть безпосередню участь у формуванні кожного з них. 
Так, у роботі Л. Едвінсона визначено взаємодію між процесами на-
громадження знань і управління інтелектуальним капіталом [1, 
с. 18-19]. У монографії І. Швець і С. Позднякової описано взає-
мозв’язок категорій «компетентність» і «людський капітал» [2, 
с. 54-58]. Дослідження О. Грішнової присвячено порівнянню сутно-
сті поняття «компетентність» з категоріями «людський капітал»  
і «трудовий потенціал» [3, с. 108]. О. Амосов і Н. Гавкалова об- 
ґрунтовують існування синтезованого капіталу, основою якого є 
інноваційна компонента, що поєднує інтелектуальний, соціальний  
і людський капітали на регіональному рівні [4]. С. Вовканич  
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і Л. Семів досліджують тенденції нагромадження людського й інте-
лектуального капіталів у ЕЗ та пояснюють їхнє співвідношення на 
підґрунті ресурсного, синергетичного, інтеграційного та діяльніс-
ного підходів [5]. В. Іноземцев і А. Колот визначають зміст інте- 
лектуального капіталу та здійснюють його структурне та функціо-
нальне порівняння із людським капіталом [6; 7]. В. Пожуєв обґрун-
товує сутність і значення інтелектуального капіталу, конкретизує 
умови його формування та визначального впливу на розвиток «сус-
пільства знань» [8]. О. Лосєва надає вербальний опис наявних взає-
мозв’язків людського й інтелектуального капіталів у межах органі-
зації [9, с. 132]. Водночас попри достатній ступінь наукового до- 
слідження означеного явища, залишається нерозв’язаним питання 
щодо конкретизації змісту та встановлення інструментарію ціле- 
спрямованого управління впливом знань у напрямі нагромадження 
інтелектуального, людського й інноваційного капіталів на регіо- 
нальному рівні.  

Тому метою дослідження є розробка інструментарію управ-
ління знаннєвим розвитком регіонів на основі когнітивного моде-
лювання процесів нагромадження інтелектуального, людського й 
інноваційного капіталів.  

Знаннєвий розвиток регіонів забезпечується за рахунок на-
громадження і ефективного використання знаннєвих видів капі-
талу, до яких можна віднести інтелектуальний, людський й іннова-
ційний капітали. Аналіз існуючих наукових поглядів на природу ка-
піталу, що лежить у основі знаннєвого розвитку регіону, дозволив 
встановити, що кожен його вид має конкретні підходи до визна-
чення та конкретизації змісту.  

Під час дослідження було виділено три основних підходи до 
трактування поняття «інтелектуальний капітал», коли він розгляда-
ється як сукупність цінностей, процес або результат [3; 5; 6; 10]. Ін-
телектуальний капітал має комплексну структуру, яка дозволяє  
розкрити його змістовну наповнюваність та містить людську, орга-
нізаційну, клієнтську і соціальну складові. 

Слід зазначити, що кожна складова інтелектуального капі-
талу містить в собі ті чи інші види знань, які у комплексі забезпечу-
ють умови для ефективного ведення виробничо-господарської та 
комерційної діяльності у межах регіональної політики розвитку. Це 
чотири основних видів знань: професійно спрямовані знання, що ві-
дображаються у людському капіталі, корпоративні знання, що вхо-
дять до складу структурного капіталу, знання про фактори зовніш-
нього середовища, які належать до клієнтського капіталу та знання, 
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отримані під час взаємодії та спілкування у процесі відносин 
об’єктів регіональної економіки, тобто соціальний капітал, роль 
якого у знаннєвому розвитку регіону є досить потужною (рис. 1).  

 
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ КАПІТАЛ РЕГІОНУ

людський 
капітал 

організаційний 
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клієнтський 
капітал 
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дарювання 

знання про фак-
тори зовнішнього 
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дій стейкхолдерів 

у регіоні 

Рис. 1. Структура інтелектуального капіталу регіону 

Складено автором на основі джерел [3; 5; 6; 10].  
 
Слід зазначити, що компоненти інтелектуального капіталу, а 

саме людський, організаційний, клієнтський і соціальний капітали 
на регіональному рівні постійно взаємодіють один із одним, ство-
рюючи тим самим сприятливі умови для знаннєвого розвитку [11, 
с. 95]. При цьому важливого значення у процесах взаємодії набува-
ють безпосередньо нагромаджені обсяги знань населення всіх віко-
вих категорій і суб’єктів господарювання регіону, а також спеціа-
льні знання, отримані від налагодження ефективних комунікацій-
них зв’язків, створених під час об’єднання зусиль бізнесу, науки, 
освіти й органів влади у межах процесів кластеризації й інших ін-
струментів інтеграції зусиль стейкхолдерів. У зв’язку з цим визна-
чальною умовою пришвидшення темпів нагромадження інтелекту-
ального капіталу в регіоні має стати розробка та впровадження діє-
вих інноваційних програм комплексного збалансованого нагро- 
мадження кожного виду капіталу. 

Через високий рівень втілення нагромаджених знань у прак-
тичну діяльність людини провідну роль у складі інтелектуального 
капіталу відіграє людський капітал, що створює підґрунтя для кон-
курентоспроможного функціонування суб’єктів господарювання 
регіону, забезпечує умови ефективного регіонального управління. 
Водночас С. Вовканич і Л. Семів зазначають, якщо у складі люд- 
ського капіталу присутня «частина соціуму, яка взагалі не володіє 
інтелектом, і його треба залишати поза увагою будь-якої системи 
освіти, підвищення кваліфікації, нагромадження передового до- 
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свіду тощо» [5, с. 19]. Проте з цим твердженням не можна повністю 
погодитися, оскільки професійні знання, вміння, навички та прак-
тичний досвід кожної людини як представника регіонального соці-
уму мають визначальне значення для суспільного прогресу, а тому 
їхній запас необхідно постійно підвищувати, оновлювати та дово-
дити до практичного кінцевого використання, що буде визначати 
успішність знаннєвого розвитку регіону, позитивним чином впли-
вати на якість життя людини та формувати на цьому підґрунті ЕЗ. 
При цьому саме затребуваність знань і таланту людини у межах ре-
гіону та можливості роботодавців і регіональної влади адекватно 
оцінити й у подальшому підтримувати та стимулювати їхнє не- 
перервне нагромадження визначає остаточне рішення фахівця щодо 
вибору місця роботи та проживання, а отже і напрям міграції робо-
чої сили країни. 

А. Чухно вказує на те, що «людський капітал як економічна 
категорія, знаменує собою новий етап у розвитку людини і її праці, 
коли в одній особі поєднуються і власник знань як основного ви- 
робничого ресурсу, так і власник умінь їх використовувати у про-
цесі виробництва» [12, с. 12]. Тобто доцільно розглядати населення 
регіону як носія конкурентних знань, які мають бути використа-
ними у бізнесі, під час реалізації проектів інноваційного підприєм-
ництва, регіональних стратегій і програм, спрямованих на зрос-
тання знаннєвого потенціалу регіону. Тому для забезпечення ефек-
тивності процесу отримання знань і реалізації їх на користь процві-
тання регіонів України необхідно підвищувати зацікавленість насе-
лення у зростанні запасу здоров’я, природних і фізичних здібнос-
тей, усебічного розвитку талантів і активізації інноваційного мис-
лення [13]. До того ж з боку регіональної влади мають бути створе-
ними умови, що сприяють розповсюдженню знань, полегшенню до-
ступу до інвестиційних джерел у напрямі забезпечення неперервно-
сті процесів навчання та проектування інноваційного бізнес-мис-
лення, підвищенню у суспільстві престижу професій у світі науки й 
освіти, сприянню створення інноваційних робочих місць [14, с. 556]. 
Тобто культивування інноваційно-знаннєвого образу життя людини 
має відбуватися на рівні навчальних закладів, суб’єктів господарю-
вання, місцевого самоврядування тощо. 

Людський капітал базується на різних видах знань, які орієн-
товані на безпосереднє використання їх у приватному житті або під 
час виконання професійних обов’язків. При цьому А. Горц 
(A. Gorz) вказує на те, що категорії «людський капітал» і «капітал 
знань» є різними за змістом [15, с. 5-6]. Він визначив, що під час 
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використання людського капіталу користуються попитом знання, 
які «засновані на досвіді, кмітливості, здатності до орієнтації, само-
організації та знаходженні спільної мови, інакше кажучи, на форми 
живого знання, що здобуваються у щоденному спілкуванні та нале-
жать до повсякденної культури» [15, с. 6]. Отже, за умов інновацій-
ного розвитку суспільства цінності набуває професійна поведінка 
та мотивація на її досягнення, яка формується під час створення  
гідних умов праці для талантів, науковців, інноваторів, надання їм 
можливості для висловлювання ідей, цінних думок і створення но-
вих інноваційних технологій, надання їхній діяльності особливої 
значущості та цінності, усебічної підтримки, гідного рівня оплати. 
На рівні регіону через це виникає необхідність у підвищенні суспі-
льної корисності знань, які ефективно реалізуються під час активі-
зації комунікацій між органами місцевого самоврядування і регіо-
нальної влади, суб’єктами господарювання, ЗВО, науковими уста-
новами та населенням, тобто неявні знання кожного об’єкту мають 
стати корисними у напрямі активізації комплексного регіонального 
розвитку.  

При цьому виявлено негативні тенденції впливу знань на 
людський капітал – «інформаційні шуми» призводять до появи не-
затребуваних, «мертвих» знань; поряд із потребами в міждисциплі-
нарних знаннях посилюється необхідність у вузькопрофесійних 
знаннях, що спричиняє однобічність в розвитку індивіда, … і вибір 
робиться на користь тих знань, які здатні принести йому дохід по-
при негативні наслідки для людського капіталу загалом (створення 
нових видів зброї і т.п.); накопичення досвіду, що є джерелом по-
милок і неправильних типів поведінки; здатність до генерації нових 
знань, обумовлена, насамперед, свідомістю індивіда та тільки кори-
гує економічними факторами, у тому числі рівнем освіти» [16, 
с. 69]. Тобто різні види діяльності вимагають наявності вузькопро-
фільних і спеціальних знань, наявність яких лежить у основі до про-
гресу певної галузі, що тягне за собою економічний підйом й інте-
лектуально-знаннєвий розвиток у інших сферах і видах діяльності 
національної та регіональної економік. Такі тенденції істотно впли-
вають на обсяг людського капіталу та сприяють знаннєвому роз- 
витку регіону, а тому мають бути врахованими регіональною вла-
дою під час розробки стратегії успішного формування ЕЗ у регіоні.  

Наступним видом капіталу, який містить у своєму складі 
знання, є інноваційний капітал, що характеризує нові ідеї та роз- 
робки, технології, які суттєво відрізняються новизною, та в основі 
яких лежать конкретні новітні знання сучасної людини. Водночас 
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процедура створення інновацій є досить складною та трудомісткою, 
що до того ж вимагає повної систематизації нагромадженого віт- 
чизняного та передового зарубіжного досвіду у досліджуваній те-
матиці. Однак не всі люди через різні обставини (вікові, психоло- 
гічні, розумові, освітні, фінансові тощо) здатні до продукування но-
вітніх ідей та інновацій. Отже, не все населення регіону має здібно-
сті до розробки інновацій, креативного мислення й уяви, удоскона-
лення процесів, внесення конструктивних ідей щодо докорінних 
змін. Водночас регіональна влада для забезпечення тенденцій знан-
нєвого розвитку у регіонах України має створювати умови для роз-
витку талантів, для чого організовувати тренінги на тематику ди-
зайн-мислення, використання методів створення новацій та креа- 
тивних пропозицій у бізнесі, застосування інноваційних моделей 
управління тощо. 

Отже, виникає потреба у стимулюванні суб’єктів господарю-
вання до активізації інноваційної діяльності, залучення населення 
до розв’язання загальноміських і регіональних проблем з нового по-
гляду, для чого серед іншого мають бути використаними методики, 
що на різних етапах життя людини розвивають креативне нестан- 
дартне мислення. Саме тому до процесу створення новацій необ- 
хідно залучати все населення, використовуючи його творчий по- 
тенціал, оскільки здебільшого в основі нових ідей лежать нагро- 
маджені професійні знання, досвід людини та креативність [17; 18]. 
Велике значення при цьому має усвідомлення людиною того, що її 
ідеї та новітні пропозиції будуть практично корисними у діяльності 
суб’єктів господарювання, знайдуть використання в системі управ-
ління життєдіяльністю міста та регіону, в якому вона мешкає. Отже, 
створення сприятливого та мотивуючого клімату у регіоні, спрямо-
ваного на комплексний знаннєвий розвиток має стати однією з діє-
вих складових успішного формування у ньому ЕЗ. 

Засновник теорії постіндустріального суспільства Д. Белл 
встановив, що «суспільство, в економіці якого пріоритет перейшов 
від переважного виробництва товарів до виробництва послуг, про-
ведення досліджень, організації системи освіти та підвищення яко-
сті життя; в якому клас технічних фахівців став основною профе-
сійною групою і, що найважливіше, в якому впровадження новов-
ведень ... усе більшою мірою стало залежати від досягнень теоре- 
тичних знань» [19, с. 29]. Тому стає очевидним, що для того, щоб 
процес продукування нововведень характеризувався у часі постій-
ними тенденціями необхідно забезпечити безперервний процес  
розвитку населення регіону, створити відкритий доступ до отри- 
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мання та привласнення знань і всебічно стимулювати розвиток і га-
рантоване закріплення на території проживання талановитих осо- 
бистостей. 

Існують різні підходи до визначення сутності поняття «інно-
ваційний капітал». Відповідно до першого підходу його визначають 
як сукупність знань, здібностей людини, рівня її освіти [20, с. 225]. 
У цьому контексті Е. Брукінг (Е. Brooking) зазначає, що інновацій-
ний капітал формується «людськими знаннями, якими володіє ор-
ганізація, фірма, держава» [10, с. 39]. Ж. Поплавська пояснює зміст 
цього виду капіталу як «інноваційні ресурси, які представлені  
творчими здібностями людини, знаннями комп’ютерних інтелекту-
алів і продуктами їхньої праці, що покладено в основу створення 
нової вартості на всіх рівнях» [21, с. 61]. Тобто робиться акцент на 
тому, що інноваційний капітал формується за рахунок знань, твор-
чих здібностей і талантів населення регіону. М. Елрой (М. МсЕlroy) 
вказує на те, що інноваційний капітал виникає під час спільної дія-
льності індивідів, яка призводить до «розвитку й утвердження но-
вого знання» [22, с. 6]. Тобто акцентується увага на доцільності  
творчої роботи у команді, коли один новатор не завжди може впо-
ратися з поставленими завданнями створення нових ідей і проектів. 
Водночас команда новаторів також має потребу в ефективному уп-
равлінні, спрямованому на впровадження інновацій, чітке форму-
лювання завдання, обґрунтоване використання стимулюючо-моти-
вуючих інструментів і створення відповідних умов праці. Отже, ре-
зультативність функціонування інноваційного капіталу залежить 
від ефективної системи менеджменту та прогресивної регіональної 
політики, спрямованої на активізацію процесів розробки інновацій 
та поступового формування ЕЗ [23]. 

Відповідно до другого підходу інноваційний капітал розгля-
дається як результат певних дій, заснованих на здатності здійсню-
вати інновації, покращувати та розвивати невикористаний потен-
ціал і створювати довгострокове багатство [24, с. 37; 20, с. 226]. У 
межах третього підходу інноваційний капітал розглядається як еле-
мент інтелектуального капіталу й ототожнюється з інтелектуаль-
ною власністю суб’єкта господарювання [1, с. 39]. При такому по- 
гляді передбачається, що всі інноваційні розробки та ідеї мають 
бути оформленими в законодавчому порядку при присвоєнні прав 
власності. Тобто тільки тоді інтелектуальний капітал перетвориться 
на інноваційний, коли відповідним чином будуть узаконеними 
права власності на всі його складові.  
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Наявність взаємозв’язку та закономірностей у нагромадженні 
трьох досліджених видів капіталу, які сприяють знаннєвому роз- 
витку регіону, обумовлює необхідність визначення тих варіантів 
співвідношення їхніх обсягів, що є умовою успішного формування 
ЕЗ. Тому велике значення для формування ЕЗ у регіонах повинно 
мати оптимальне співвідношення обсягів інтелектуального (Kint), 
людського (Kl) й інноваційного (Kinn) капіталів, на досягнення якого 
впливають різноспрямовані фактори. Проведене дослідження до-
зволило встановити, що до складу основних факторів впливу до- 
цільно віднести чисельність населення регіону (α); загальний обсяг 
знань, яким володіють населення, суб’єкти господарювання, на- 
укові установи, ЗВО й органи місцевого самоврядування регіону 
(β); умови для реалізації та розкриття знаннєвого потенціалу насе-
лення регіону (φ). Комбінуванням впливу трьох виокремлених груп 
факторів на формування ЕЗ можна встановити сценарії знаннєвого 
розвитку та співвідношення досліджуваних форм капіталу в регіоні. 
Вербальна характеристика тенденцій зміни факторів впливу на 
співвідношення обсягів знаннєвих видів капіталу в регіоні гіпоте- 
тично може приймати три оцінки – збільшення або покращення (↑), 
зменшення або погіршення (↓) і сталість (const). Встановлено наяв-
ність значної кількості комбінацій зміни факторів, проте у до- 
слідженні будуть розглянуті лише ті з них, що мають найбільшу 
ймовірність прояву в сучасних соціально-економічних умовах ре- 
гіонального розвитку (табл. 1). 

Одним із вагомих факторів впливу на співвідношення обсягів 
знаннєвих видів капіталу регіону виступає тенденція зміни чисель-
ності населення країни. Слід зазначити, що починаючи з 1994 р. та 
протягом усього подальшого періоду незалежності України спосте-
рігалася негативна динаміка щорічного скорочення чисельності на-
селення, в основі якої лежить цілий комплекс демографічних, сус-
пільно-політичних, екологічних, фінансово-економічних й інших 
причин [25, с. 15]. При цьому прогнозні розрахунки щодо ймовір-
них тенденцій у природному та механічному прирості населення та-
кож не додають оптимізму. Так, ще у 2006 р. колективом учених Ін-
ституту демографії та соціальних досліджень НАН України під ке-
рівництвом Е. Лібанової було зроблено детальний багатоваріант-
ний демографічний прогноз загальної чисельності населення Укра-
їни, відповідно до якого передбачено її песимістичне скорочення у 
2050 р. до рівня у 26251,5 тис. осіб, порівняно із 51944,4 тис. осіб у 
1991 р. [25, с. 15]. При цьому слід зазначити, що прогноз було зроб- 
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лено до початку воєнно-політичного конфлікту в Україні, внаслідок 
якого у 2014 р. частину території було анексовано, а частину – тим-
часово окуповано, що пришвидшило темпи скорочення чисельності 
населення країни.  

Отже, під час моделювання співвідношення обсягів інтелек-
туального, людського та інноваційного капіталу треба враховувати 
негативну тенденцію зміни у часі чисельності населення Україні й 
у регіональному розрізі, що є однією з красномовних характеристик 
незадовільного соціально-економічного стану в країні.  

У результаті вербального опису комбінацій тенденцій зміни 
факторів, які впливають на співвідношення обсягів знаннєвих видів 
капіталу, було обґрунтовано існування чотирьох моделей графіч-
ного відображення зазначеної залежності. Перша модель характе-
ризується скороченням або стабільним незадовільним станом усіх 
окреслених факторів, що призводить до зменшення обсягів інте- 
лектуального, людського й інноваційного капіталів у регіонах і ні-
велює можливості формування ЕЗ у країні. Друга модель має най-
більш ймовірний прояв тенденцій нагромадження знаннєвих видів 
капіталу, що мінімізує можливості підтримки інноваційного роз- 
витку на більш високому рівні. Третя модель характеризує опти- 
містичний сценарій знаннєвого розвитку регіонів та передбачає по-
зитивну дію факторів на динаміку обсягів інтелектуального, люд- 
ського й інноваційного капіталів, що передбачає прискорені темпи 
зростання знаннєвого розвитку в регіонах України. Четверта модель 
співвідношення обсягів інтелектуального, людського й інновацій-
ного капіталів базується на тенденції зменшення чисельності насе-
лення країни, що обумовлено демографічними прогнозами, при од-
ночасному якісному покращенні умов щодо нагромадження знань  
і реалізації інтелектуального потенціалу в регіоні. При означеній 
комбінації факторів впливу на співвідношення обсягів знаннєвих 
видів капіталу стає можливим формування ЕЗ у регіонах України. 

Отже, доведено, що нагромадження обсягів інтелектуального, 
людського й інноваційного капіталів створює підґрунтя для забез-
печення успішності формування ЕЗ у регіонах України. При цьому 
різна швидкість і співвідношення темпів нагромадження досліджу-
ваних видів капіталу створюють неоднакові умови для знаннєвого 
розвитку регіонів і визначають ймовірність прояву диспропорцій, 
що негативно впливає на загальні тенденції формування ЕЗ у тери-
торіальному розрізі. Із метою регулювання процесів знаннєвого  
розвитку через збалансоване нагромадження в регіонах обсягів ін-
телектуального, людського й інноваційного капіталу стає необхід- 
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ним впровадження принципів раціонального цілеспрямованого уп-
равління процесами запозичення, генерації, трансформації та прак-
тичного використання новітніх інноваційних знань, що має при-
нести зміни в усі без винятку сфери діяльності людини. Процедури 
трансформації знань забезпечують можливості реалізації процесів 
генерації, поширення й привласнення знань, створення на їх основі 
нових ідей, новітніх технологій, інновацій та ноу-хау. Особливої  
актуальності при цьому набувають процеси практичного викорис-
тання знань, які можуть бути реалізовані у виробничо-комерційній 
діяльності суб’єктів господарювання, програмах і стратегіях знан-
нєвого розвитку міст і регіонів, забезпеченні організації функціону-
вання установ на новому технологічному й інноваційному рівнях.  

Виходячи з того, що кожен регіон України характеризується 
різним обсягом і співвідношенням інтелектуального, людського  
й інноваційного капіталів, спостерігаються різні тенденції нагрома-
дження та застосування знань, що забезпечує диференціацію темпів 
їхнього знаннєвого розвитку. Водночас в умовах сучасного швид-
кого знецінення знань і необхідності їхнього постійного оновлення 
для прогресивного науково-інноваційного розвитку процес генера-
ції знань для кожного регіону має стати безперервним у часі. За цих 
умов виникає проблема обмеженості знаннєвих ресурсів при по- 
стійно зростаючому у споживачів попиті на них, збільшенні пот-
реби у них населення, галузей регіональної економіки, суб’єктів  
господарювання й органів місцевого самоврядування та регіональ-
ної влади. Ця проблема загострюється ще й тим, що між процесами 
безпосереднього створення та кінцевого розповсюдження іннова-
ційних знань і новітніх технологій спостерігається часовий розрив, 
що суттєвим чином гальмує процес знаннєвого розвитку у регіоні. 
З метою скорочення цього розриву мають розроблятися дієві заходи 
на рівні регіону. 

Отже, з метою організації ефективного процесу управління та 
здійснення своєчасного контролю за проявом небажаних відхилень 
у структурі нагромадження обсягів інтелектуального, людського й 
інноваційного капіталів на регіональному рівні доцільно впро- 
ваджувати спеціальний дистанційний механізм диспетчеризації (від 
англ. dispatch – швидко виконувати), спрямований на завчасне ви-
явлення та запобігання проблемних ситуацій у створенні та поши-
ренні новітніх знань (табл. 2).  

Процес диспетчеризації має дозволити оптимізувати нагро- 
мадження різних видів капіталу, що зменшить диспропорції знан- 
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Таблиця 2 
Очікувані тенденції знаннєвого розвитку регіонів України,  
визначені на основі когнітивного моделювання співвідно-

шення знаннєвих видів капіталу 

Співвідно-
шення нагро-
мадження 

і споживання 
знань 

Характеристика 
проявів реалізації 
співвідношення 
процесів нагрома-
дження та спожи-
вання знань, що 
склалися у регіоні 

Можливі варіанти 
зміни обсягу люд-
ського, інновацій-
ного й інтелектуа-
льного капіталу 

Очікувані тенденції 
знаннєвого розвитку 

регіону 

Випереджа-
ють 

Генерація знань пе-
ревищує регіональні 
потреби в них, над-
лишок знаннєвих 

ресурсів 

Нагромадження.
Відтік за рахунок 
ефекту «гравітацій-
ного тяжіння». 
Притік в інші  

регіони та країни 

Зростання темпів знан-
нєвого розвитку, екс-
порт знань до інших ре-
гіонів. Під час відтоку 
капіталу скорочується 
знаннєвий розвиток 

Дорівнюють 

Генерація знань до-
рівнює регіональ-
ним потребам. До-
сягнення знаннєвої 

рівноваги 

Відтік знань. Збере-
ження. Примно-
ження. Нагрома-

дження 

Зростання темпів 
знаннєвого розвитку 
або їхня стабільність 

Відстають 

Генерація знань не 
задовольняє пов-
ному обсягу потреб 
регіону в знаннєвих 

ресурсах 

Штучний та приму-
совий притік знань 
для вирішення кон-
кретних завдань. 
Використання аль-
тернативних дже-

рел. Відтік 

Скорочення темпів 
знаннєвого розвитку 

Складено автором. 

нєвого розвитку регіонів. Співвідношення процесів виробництва, 
нагромадження, розповсюдження та використання знань може мати 
різні комбінації, при цьому обсяг знань, який генерується у регіоні, 
має бути використаним для його потреб. За умови відсутності рів-
ності у процесах генерації та використання знань виникає диспро-
порція обсягів інтелектуального, людського й інноваційного капіта-
лів, що може викликати затримку знаннєвого розвитку регіону. Мо-
ніторинг стану освітнього простору, науково-інноваційного потен-
ціалу та поширення інформаційно-комунікаційних послуг у регіо-
нах України дозволив виокремити кластери, які характеризуються 
однаковими стартовими й усталеними умовами у напрямі форму-
вання ЕЗ на певних територіях. Було встановлено, що лідерами 
знаннєвого розвитку виступають м. Київ та Харківська область, які 
як «магніт» створюють прояв ефектів «гравітаційного тяжіння», що 
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властиві для «нерозвинених економік централізованого типу» [26; 
27, с. 17]. 

Саме у напрямі зазначених регіонів відбувається перемі-
щення з інших областей мобільного, молодого, конкурентоздатного 
та талановитого населення, технологій, інновацій, інвестицій, а ра-
зом із цим й обсягів знаннєвого капіталу, що створює підґрунтя та 
додаткові потенціальні можливості для формування ЕЗ. Зазначені 
процеси гравітації регіонального перетину інноваційного, люд- 
ського й інтелектуального капіталів до потенційно більш знаннєво 
активних областей надають їм статус областей-колайдерів, які при-
скорюють і активізують знаннєвий розвиток, при цьому задають ім-
пульси та поштовх для прогресу інших за рахунок дифузії знань, 
процесів бенчмаркінгу та встановлення сучасних тенденцій у сфері 
науки, інновацій, освіти та ІКТ. 

Отже, виникає необхідність у своєчасному коригуванні про-
цесів нагромадження капіталів між регіонами, що є визначальним 
моментом для знаннєвого розвитку та прийняття стратегічних і опе-
ративних рішень щодо створення умов для формування ЕЗ на пев-
ній території України. Процеси диспетчеризації знаннєвих видів ка-
піталу мають здійснюватися місцевими органами влади та передба-
чати цілеспрямоване управління й оптимізацію векторів перемі-
щення інтелектуального, людського й інноваційного видів капіталу.  

Диспетчеризація процедур нагромадження обсягів знаннєвих 
видів капіталу на рівні регіону має забезпечувати контроль за про-
цесами розвитку людини, включаючи підвищення якості дошкіль-
ної та позашкільної освіти, профорієнтацію молоді відповідно до 
прогнозованих потреб регіонального ринку праці та можливостей 
освітніх установ, надання якісної вищої та професійно-технічної 
освіти, неперервний процес професійного розвитку людини протя-
гом життя; орієнтацію виробничого та бізнес-сектора, діяльність 
яких має регулюватися у напрямі інноваційного вектора розвитку, 
на новітні технології, раціональне використання всіх видів ресурсів, 
залучення нових джерел знань, перехід на поновлювальні джерела; 
інтеграцію виробничого, освітнього та наукового секторів регіона-
льної економіки в єдину мережу, метою функціонування якої має 
стати доведення промислового рівня регіонів до передових світових 
стандартів тощо. 

На основі процедур диспетчеризації можливим є своєчасне 
встановлення факторів, які сприяють генерації знань і забезпечують 
їхнє ефективне використання, та на цій основі фіксації фактичних  
і прогнозованих станів розвитку регіональних і міжрегіональних 
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ринків знань і прояву ефектів «гравітаційного тяжіння», які виявля-
ються у відповідному переміщенні знаннєвих видів капіталу. 

Тобто основним призначенням когнітивного моделювання 
процесів нагромадження та раціонального функціонування знаннє-
вих видів капіталу є забезпечення ефективності процедур контролю 
за достатністю та траєкторіями переміщення капіталів, які забезпе-
чують знаннєвий розвиток регіону, на основі чого мають у операти-
вному режимі прийматися управлінські рішення та дії, спрямовані 
на зміну умов і факторів, що гальмують або навіть унеможливлю-
ють формування ЕЗ. Зазначені рішення мають базуватися на об- 
ґрунтуванні комплексної системи управління знаннями людини на 
рівні регіону, яка має включати всі можливі інструменти підви-
щення індивідуальних обсягів знань і створення механізму їхнього 
практичного використання.  
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ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ СТРАТЕГІЧНОГО  
УПРАВЛІННЯ ЛЮДСЬКИМИ РЕСУРСАМИ  

НА ПІДПРИЄМСТВІ 

Системи винагород надають стимули та підкріплення пове- 
дінки робочої сили, що сприяють реалізації стратегій, тоді як сис-
теми розвитку забезпечують навички робочої сили, необхідні для її  
впровадження. Необхідно розглянути системи вимірювання ефек-
тивності, які використовують для того, щоб зібрати інформацію, не-
обхідну для розподілу винагород та визначення потреб у розвитку. 
Після аналізу можливих обмежень використання традиційних сис-
тем компенсацій, відбувається обговорення стратегічно орієнтова-
них систем компенсацій, включаючи оплату на основі кваліфікації, 
оплату на основі команд, широкосмугову, змінну компенсацію та 
компенсацію виконавців. Потім слід розглянути підходи до роз- 
витку співробітників, включаючи різні навчальні програми та ме-
тоди, підходи до розвитку менеджменту. 

Мета статті полягає у дослідженні особливостей впрова-
дження стратегічного управління людськими ресурсами, заснова-
ного на організації ефективної системи винагород.  

Питаннями стратегічного управління людськими ресурсами, 
персоналом займалося багато науковців: К. Лонгенкекер та Д. Джоя 
[1], М. Річардс, Д. Сеттінг [2], Т. Стівенс, Д. Роберт, Дж. Бретз [3]. 
У процесі таких досліджень підіймалися різні аспекти явища, оскіль-
ки стратегічне управління для сучасних підприємств має велике 
значення. Так, наприклад, питання розподілу винагород, аналізу  
можливих обмежень використання традиційних систем компенса-
цій, необхідність впровадження оплати на основі кваліфікації, оп-
лати на основі командної роботи не втрачають своєї актуальності. 

Стратегічне значення систем вимірювання продуктивності 
вказано у наступній цитаті К. Лонгенкекер та Д. Джоя [1]: «Керів-
ник морської фірми захопив своє особисте кредо фразою: "Ви отри-
муєте те, що міряєте". І ми можемо додати: "Ви вимірюєте те, що 
цінуєте". Якщо організація оцінює короткочасні результати, саме це 
буде вимірювати і отримувати. 

© М.В. Макаренко, 
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Існують різні підходи до вимірювання ефективності, які до-
помагають оцінити ступінь, в якому поведінка працівників на всіх 
організаційних рівнях сприяє реалізації стратегій. Заходи щодо  
ефективності такої роботи реалізуються  системами винагород. Усі 
методи вимірювання та оцінки ефективності є потенційно корис-
ними засобами надання зворотного зв'язку щодо ступеня, в якому 
поведінка відповідає організаційним стратегіям. Крім того, всі вони 
є потенційно корисними засобами інформування системи винаго-
род про те, наскільки співробітники заслуговують підвищеної ком-
пенсації, визнання тощо. Крім того, всі вони є потенційно вагомими 
джерелами настанов для майбутніх зусиль розвитку. 

Для вимірювання ефективності традиційно використовується 
ряд підходів до оцінки. Одні з найпоширеніших – це управління за 
допомогою цілей, графічна шкали оцінок та розповіді. Найсучас-
ніші системи оцінювання ефективності – це ті, які використовують 
прикріплені до поведінкової шкали оцінки.  

Управління цілями (MBO) – широко застосовуваний підхід до 
оцінки ефективності. У випадку з MBO зв’язок із реалізацією стра-
тегій встановити легко, оскільки цілі можуть бути визначені як ре-
зультати або основні етапи в процесі реалізації стратегії. Зазвичай 
MBO починається з початкової фази, в якій підлеглий формує цілі 
або завдання, які мають бути досягнуті протягом наступного пе- 
ріоду часу. У рамках цього процесу підлеглий визначає заходи, за 
допомогою яких буде визначено досягнення таких цілей, та окрес-
лює плани дій, які він або вона використовуватиме для їх досяг-
нення. 

На жаль, як і у всіх підходів до оцінки ефективності, MBO має 
і недоліки. Цілі щодо деяких робочих місць важче написати, як, на-
приклад, для роботи з персоналом, і проблеми виникають, коли цілі 
недостатньо продумані. Крім того, цей процес може сприйматися з 
цинізмом, якщо керівники вищого рівня не оцінюються MBO. 

Незважаючи на недоліки, нещодавнє опитування фірм 
Fortune 100 показало, що 80% опитаних використовували MBO для 
оцінки керівників та менеджерів, тоді як 70 відсотків респондентів 
використовували цей підхід для професіоналів. Крім того, як і у всіх 
підходах до оцінювання, організації іноді компенсують свої недо-
ліки та користуються сильними сторонами різних підходів до оці-
нювання, поєднуючи MBO, графічні шкали оцінок, розповіді та 
інші підходи [2]. 

У цьому ж опитуванні також було розглянуто питання вико-
ристання графічних шкал оцінювання та встановлено, що 31 відсо- 
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ток компаній, що відповідають на Fortune 100, використовували такі 
шкали для непрофесійних співробітників. Графічні рейтингові 
шкали передбачають формат багатопроменевих шкал відгуку, що 
мають числові значення з короткими описовими критеріями. На-
приклад, семибальна шкала може бути використана для предмета, 
який відповідає якості праці працівника. На нижньому кінці шкали 
бланк, що має значення одиниці, може бути закріплений характери-
стикою "низької якості роботи", тоді як бланк високого класу, що 
має значення сім, буде закріплений характеристикою "високої яко-
сті роботи". Графічні шкали оцінювання відрізняються тим, чи є їх 
критерії абсолютними. Прикладом шкали продуктивності, побудо-
ваної на відносних критеріях, може бути те, коли нижній кінець 
шкали буде закріплений "одним з найменш продуктивних", тоді як 
верхній кінець буде прикріплений "одним з найпродуктивніших". Є 
певні докази того, що критерій, виражений у відносному виразі, пе-
ревершує ті, що виражені в абсолютних виразах [3]. 

На жаль, хоча шкали графічного оцінювання можна вдоско-
налити за допомогою якорів, виражених відносно, вони, як правило, 
не закріплені в плані поведінки і часто мають предмети, які вимірю-
ють лише риси. Однак перевага графічної шкала оцінювання поля-
гає в тому, що її відсутність специфіки поведінки дозволяє стан- 
дартизувати підхід до оцінки ефективності, який можна використо-
вувати у великій кількості робочих місць. Організації часто знахо-
дять стандартизовані підходи, корисні для порівняння, наприклад, 
розробка списку працівників, що звільняється від результатів діяль-
ності. Однак, оскільки оцінювачі різняться за ступенем, у якому 
вони суворі або поблажливі, деякі засоби для перетворення оцінок 
окремих оцінювачів у стандартизовану оцінку потрібні, коли оці-
нювання слід використовувати для цілей порівняння. Нарешті, ре-
зультати шкал графічного оцінювання досить легко переклада-
ються на числові індекси, які потім можуть бути використані для 
визначення підвищення. Однак вони мають дещо обмежене зна-
чення для використання в консультуванні з розвитку. 

Ще одним традиційним підходом до оцінки ефективності є 
опис результатів роботи, написаний керівником працівника. Такі 
підходи, які можуть бути сильно індивідуалістичними відповідно 
до унікальних аспектів роботи працівника, іноді застосовуються з 
професіоналами вищого рівня та керівними кадрами. Недоліками 
такого підходу є навички письма, необхідні з боку оцінювача, і час, 
необхідний для написання продуманих розповідей. Далі важко  
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перекласти розповіді на збільшення компенсації. Тим не менш, 
вони дуже корисні для розвитку консультування [4]. 

Найсучаснішими з підходів до оцінки ефективності є при- 
кріплені до поведінкової шкали рейтингові шкали (BARS). З підхо-
дами BARS, посадові особи оцінюються відповідно до їхньої ефек-
тивності за відносно невеликим набором завдань. Основна перевага 
підходу полягає в тому, що для кожного виміру передбачені кон- 
кретні точки прив’язки до рейтингової шкали у вигляді спостережу-
ваної поведінки. Таким чином, оцінювач не змушений обирати між 
неоднозначними значеннями значення прикметникового чи число-
вого масштабу. Наприклад, оцінюючи результативність праці пра-
цівника як представника споживчого кредиту при обробці відмов у 
видачі кредиту, рейтингові працівники не повинні вирішувати, чи 
присвоює працівник рейтинг 6 або 7 за 10-бальною шкалою. За під-
ходу BARS оцінювач вибирає серед масиву спостережуваних форм 
поведінки ту, яка є найбільш репрезентативною.  

На жаль, на сьогоднішній день дослідження BARS ще не про-
демонстрували, що вони перевершують інші рейтингові підходи по 
надійності міжрегіональних даних або зменшенню поблажливості 
або помилок ореолу. (Ореоли помилок трапляються, коли видатний 
рейтинг одного виміру продуктивності переносить вплив на рей- 
тинги в інших вимірах) [5]. 

Незважаючи на неспроможність досліджень продемонстру-
вати перевагу BARS, найбільший внесок BARS підходу може бути 
завдяки його ролі як механізму зворотного зв'язку. Через його зосе-
редженість на поведінці використання BARS може мати меншу 
ймовірність призвести до захищеності працівників, і зворотній зв'я-
зок може бути почута. Так сам формат BARS створює рейтинги, які 
безпосередньо корисні при консультуванні з розвитку, оскільки 
працівник знає поведінку, яку слід прийняти або припинити. Крім 
того, його поведінкові критерії несуть числові значення, які можна 
підсумовувати за різними показниками продуктивності, щоб забез-
печити індекс, що може бути переведений у збільшення компенса-
ції. На жаль, BARS застосовуються лише до конкретних робочих 
місць, для яких вони розроблені. Як результат, їх практично вико-
ристовувати лише для робочих місць, які мають велику кількість 
працівників, через значні витрати на розвиток та необхідну статис-
тичну експертизу. Однак великі організації можуть мати достатню 
кількість менеджерів на нижчих рівнях, таких як менеджери з про-
дажу, менеджери магазинів тощо, щоб виправдати свій розвиток.  
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Шкала спостереження за поведінкою (BOS) є варіацією під-
ходу BARS тим, що вони додають шкали графічного оцінювання до 
спостережуваної поведінки, яка розвивається з критичних випадків, 
як у BARS. Кожна з цих спостережуваних форм поведінки та їх 
шкали відповідей складають рейтингові позиції, і для кожного ви-
міру продуктивності є кілька предметів. Рейтинги по кожному  
пункту підсумовуються, щоб дати кількісну оцінку ефективності в 
кожному вимірі. Таким чином, замість того, щоб вибрати, яка спос-
тережувана поведінка в межах виміру є найбільш характерною для 
ефективності працівника, оцінювач оцінює декілька спостережува-
них поведінок. 

Відгуки про керівництво, однолітків та підлеглих щодо ефек-
тивності можуть дати хорошу інформацію для цілей розвитку. Од-
нією з проблем оцінювання ефективності, в якій оцінюють своїх пі-
длеглих лише керівники, є те, що результативність оцінюється лише 
з одного напрямку чи точки зору. Незважаючи на те, що керівник 
може виглядати добре, якщо дивитися згори, то можна отримати зо-
всім іншу оцінку, якщо оцінювати знизу з погляду підлеглого. На-
приклад, менеджер може використовувати підлеглих для досяг-
нення короткотермінових результатів замість того, щоб вести, мо-
тивувати та розвивати їх на майбутнє. Крім того, якщо дивитися з 
горизонтальної точки зору, одноліткові керівники на тому ж рівні 
можуть також мати дуже різну оцінку, особливо якщо менеджер не 
співпрацює з іншими підрозділами і зосереджується лише на доб-
робуті власного підрозділу на шкоду організації в цілому. Через ці 
обмеження традиційних підходів до оцінки ефективності зверху 
вниз, очевидно, що 360-градусні системи зворотного зв'язку були 
майже повсюдно прийняті серед компаній Fortune 500 та багатьох 
інших компаній. Компанії, що використовують 360-градусні сис-
теми зворотного зв'язку, включають Shell Oil, Exxon, IBM, 
Caterpillar, GE, AT&T та Levi Strauss [6].  

Оцінювачі можуть просто виконати оцінку на Інтернет-сайті, 
де надаються бланки, та надіслати електронною поштою консалти-
нговій фірмі, яка підсумовує оцінки. 

Оцінювачі в 360-градусних системах зворотного зв'язку мо-
жуть включати начальників, підлеглих і навіть основних замовни-
ків. За допомогою оцінок з кожного з цих сегментів можна отри-
мати набагато більш вичерпну картину потреб розвитку менеджера. 
Крім того, оскільки оцінки в 360-градусних системах зворотного 
зв'язку можуть бути анонімними, можливо набагато більш чесна 
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оцінка. 360-градусна система зворотного зв'язку також краще під-
ходить до взаємозалежного характеру багатьох сучасних організа-
цій, які зменшують свою залежність від централізованого контролю 
та ієрархічного прийняття рішень. Незважаючи на цінність систем 
оцінки ефективності, К. Лонгенкекер та Д. Джоя [1] виявили, що 
такі системи не використовуються дуже часто для керівників. Більш 
конкретно, «чим вище піднімається організація, тим менше шансів 
отримати якісний відгук про результати роботи». Ці міфи поляга-
ють у тому, що оцінка діяльності не потрібна або бажана керівни-
кам, не відповідає гідності виконавчої влади, занадто багато часу 
для розкладу керівників, згубна для творчості та самостійності ви-
конавців, не має значення, оскільки керівники повинні відповідати 
критеріям "нижнього рядка", і виконавська ефективність занадто 
нематеріальна для опису. Тим не менш, Лонгенекер і Джоя виявили, 
що цим міфам не вистачає фактичної основи. На відміну від цього, 
їх дослідження виявили, що керівники бажають зворотного зв’язку 
і що, хоча результати нижньої лінії є критичними для керівників, 
вони все ще потребують зворотного зв’язку типу процесу. Далі, 
коли виконавча діяльність вважається занадто нематеріальною для 
опису, вакуум може заповнюватися політичними поясненнями. Де-
які пропозиції можуть бути корисними для заохочення викорис-
тання оцінки ефективності на виконавчому рівні. Наприклад, цей 
процес повинен використовувати письмові розповіді замість стан-
дартних рейтингових форм через сильно індивідуалістичний харак-
тер виконавчої роботи. Він також повинен включати роз'яснення 
організаційних цілей, обговорення того, як визначатиметься успіх, 
та оцінку стилю управління виконавчої влади. Крім того, процес по-
винен бути регулярним явищем і повинен базуватися як на мірку-
ваннях, так і на результатах. 

Менеджерів людських ресурсів іноді піддають критиці за 
увагу, яку вони приділяють формату оцінювання замість управ-
ління процесом оцінювання. Навіть найскладніший підхід до оці-
нювання може бути ефективним, тоді як найскладніший може бути 
неефективним.  

На даний момент система оцінки може допомогти в реалізації 
стратегії. Крім того, оцінка ефективності матиме більший вплив на 
реалізацію стратегії, коли оцінювачі роблять значущі відмінності 
між різними рівнями ефективності. На жаль, завжди були політичні 
аспекти оцінки ефективності, які знижують її ефективність, напри-
клад, коли оцінювачі оцінюють підлеглих нижче, ніж вони заслуго-
вують, щоб встановити керівний орган, заохочуйте їх залишити або 
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встановити переконливий паперовий слід у випадку, якщо праців-
ник буде звільнений. 

Одним з найважливіших засобів, за допомогою яких органі-
зації реалізують свої стратегії, є винагородження працівників за по-
ведінку, що відповідає стратегічним цілям. Системи винагород на-
дають можливість посилити бажану поведінку і служать традицій-
ним функціям залучення та підтримки кваліфікованої робочої сили. 
Через центральне значення компенсації стратегії, наступне обгово-
рення буде зосереджено лише на винагороді, розподіленій за допо-
могою компенсаційних систем. Як було зазначено раніше, критич-
ним визначальним фактором успішної реалізації стратегії є ступінь 
гнучкості робочої сили. Щоб отримати більшу гнучкість від своєї 
робочої сили, багато організацій впровадили нові підходи до ком-
пенсації. Чотири найбільш відомих компенсаційних нововведень – 
це оплата на основі кваліфікації, широкосмугові, заробітна плата на 
основі команди та змінна компенсація [6].  

Мільйони працівників винагороджуються завдяки традицій-
ним системам оплати праці. Такі системи зазвичай включають ви-
користання аналізу роботи для визначення знань, умінь та навичок, 
необхідних для виконання завдань. Інформація про аналіз роботи 
включається в процес оцінки роботи, який визначає відносне стано-
вище кожної роботи в ієрархії заробітної плати або заробітної плати 
організації. По суті, процес оцінювання робочих місць включає 
огляд кожної роботи, щоб визначити ступінь наявності компенса-
ційних факторів. Зазвичай робочі місця оцінюються лише за неве-
ликим набором компенсованих факторів, таких як знання, ноу-хау, 
підзвітність, зусилля та вирішення проблем. Система балів – це за-
гальний підхід до оцінювання роботи, який використовує посібник 
з оцінки роботи, щоб призначити бали кожній роботі на основі ком-
пенсуючих факторів. Іншою системою оцінювання робочих місць є 
система порівняння факторів, яка передбачає досить складний під-
хід порівняння робочих місць безпосередньо один з одним, щоб ви-
значити відмінності за наявності компенсованих факторів. Широко 
застосовуються і гібридні системи, які часто передбачають поєд-
нання точкової системи та системи порівняння факторів.  

На жаль, традиційні системи компенсацій залишають бажати 
кращого з стратегічної точки зору. Одне з найсильніших зауважень 
передбачає оцінку робочих місць за компенсаційними факторами, 
такими як вирішення проблем чи ноу-хау. Присвоюючи різні бали 
різним робочим місцям на основі цих факторів, процес повідомляє 
тим, хто займається роботою - чиї робочі місця оцінюються низько 
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на вирішенні проблем чи ноу-хау, - що їм не платять за вирішення 
проблем або думки. Подальша критика полягає в тому, що через 
спрямованість на роботу кожен працівник отримує компенсацію 
лише за виконання конкретної роботи. Таким чином, система ком-
пенсацій встановлює обмеження щодо гнучкості менеджерів у ви-
користанні робочої сили. Коли людину пропонують виконувати ро-
боту за межами своєї класифікації, виникають проблеми при при- 
значенні ставки оплати такої роботи. Наявність профспілки ще  
більше ускладнює це, оскільки ставки оплати за різні класифікації 
робочих місць є результатом колективних переговорів [7-9]. 

Заробітна плата, заснована на навичках, на відміну від тради-
ційних підходів до компенсації, зосереджується на особі, а не на ро-
боті. Насправді, при оплаті на основі кваліфікації працівники вико-
нують ряд робіт і отримують однакову ставку оплати праці, неза- 
лежно від роботи. Як зазначалося раніше, у застосуванні Chaparral 
Steel на основі кваліфікації оплати праці є лише дві загальні класи-
фікації робочих місць у виробничому середовищі. Завдяки оплаті на 
основі кваліфікації працівники можуть підвищити компенсацію, 
оскільки вони набувають більш широкого кола навичок. Таким чи-
ном, вони мають сильний стимул до навчання. 

Оскільки раніше було відзначено зростаючу важливість робо-
чих груп, необхідні системи компенсацій для винагородження чле-
нів команди за поведінку, що полегшує реалізацію стратегії. Коман-
дна оплата використовується в таких налаштуваннях частіше. За-
звичай командна оплата праці функціонує шляхом визначення мети 
або бажаного результату, а потім виділяє всім членам команди ви-
нагороду за її досягнення. Об'єктивні цілі або результати зазвичай 
визначаються, наприклад, рівень виробництва, економія витрат або 
завершення проекту, хоча цілі також можуть бути певною формою 
суб'єктивної виконавчої оцінки. Може використовуватися велика 
кількість нагород, грошові кошти як бонуси, володіння запасами, 
поїздки та відпустка від роботи. 

Командна оплата праці пропонує ряд переваг, одна з яких по-
лягає в тому, що вона долає складну проблему вимірювання індиві-
дуальних внесків. Ще одна перевага полягає в тому, що це, ймо- 
вірно, полегшить співпрацю. Крім того, бонуси командам, напри-
клад, за завершення великого проекту, можуть бути надані дуже 
скоро після події, тим самим сильно пов'язуючи бажану поведінку 
з бажаною винагородою. Наступна перевага командних підходів до 
компенсації може виникнути, коли нагороди команди пов'язані з  
розвитком навичок.  
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Плани змінних зарплат реалізовані багатьма компаніями, та-
кими як Xerox, Westinghouse та Nucor Steel. Головною метою таких 
планів було створення серед працівників почуття спільної долі. Такі 
плани прагнуть досягти цієї мети, пов'язуючи частину компенсації 
працівникам з різними заходами ефективності. Загальним елемен-
том таких планів є концепція ризику частки компенсації працівни-
кам. Обґрунтування змінної компенсації є привабливим і, на пер-
ший погляд, начебто непростим. Однак, в цих програмах є рівень 
складності. це треба розуміти [10]. 

Існує кілька підходів для розвитку навичок робочої сили, не-
обхідних для реалізації стратегії. Обговорення розвитку співробіт-
ників розпочнеться з навчальних програм. Компанії, що мають ін-
вестиційну перспективу управління людськими ресурсами, розгля-
дають навчання як можливість підвищення довгострокової продук-
тивності. Навчання також може розглядатися як вирішення низки 
проблем, таких як нестандартна якість, що виникає внаслідок дефі-
циту кваліфікації та добровільного обігу працівників, які прагнуть 
до більш корисної роботи. Це також може знизити мимовільну 
плинність працівників, коли звільняють через дефіцит кваліфікації, 
та забезпечує засоби запобігання застарілості вмінь. Окрім цінності 
навчання в підвищенні продуктивності праці та допомагаючи ком-
паніям уникнути цих проблем, це також є засобом для запобігання 
нестачі кваліфікованих працівників. 

На найнижчих рівнях в ієрархії навичок виникає потреба у  
навчанні базовим навичкам. Навіть основні навички читання та пи-
сьма не можна сприймати як належне в сучасних умовах. Через ці 
недоліки у кваліфікаціях, коли виникає дефіцит робочої сили, ком-
панії можуть активніше брати участь у навчанні з виправлення. 
Крім того, з високим рівнем імміграції виникне потреба у підго- 
товці працівників-іммігрантів до культурних норм, мови, цінностей 
та очікувань на роботу в США. Керівникам також може знадоби-
тися навчання, наприклад, з мови та культури іммігрантів. Крім 
того, малозабезпеченим і традиційно безробітним може знадоби-
тися навчання базовим навичкам, таким як норми праці. 

Окрім навчання на нижньому кінці ієрархії навичок, загаль-
ною потребою працівників у сучасну інформаційну епоху є те, що 
вони потребують більшої підготовки в навичках мислення або ана-
літичних навичок. Працівники повинні мати навички складання ви-
сновків, синтезу, категоризації та узагальнення даних. Професор 
Едвард де Боно з Кембриджського університету розробив програми 
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для навчання мисленню та підготував тисячі людей за допомогою 
цих програм, включаючи керівників великих корпорацій.  

Висновки. Отже, було обговорено роль систем винагород та 
розвитку в реалізації стратегії. Оскільки заходи щодо ефективності 
необхідні для оцінки внеску працівників у реалізацію стратегій,  
різні підходи до вимірювання обговорювались як допоміжні сис-
теми для винагород. Управління цілями обговорювалося разом із 
графічними шкалами оцінок, описами результативності, прикріпле-
ними до поведінкових шкал рейтингами, шкалами спостереження 
за поведінкою та 360-градусними системами зворотного зв'язку. 
Крім того, обговорювалося відсутність оцінки ефективності на ви-
конавчому рівні. Відсутність такої формальної оцінки для керівни-
ків пояснювалася кількома необґрунтованими положеннями. Були 
запропоновані пропозиції щодо більш широкого застосування  
оцінки керівників. 

Після обговорення вимірювання ефективності системи вина-
город розглядалися з точки зору компенсації. Описано традиційні 
системи оплати праці, засновані на робочих місцях, та обговорено 
їхню нездатність забезпечити гнучкість, необхідну для сучасного 
конкурентного середовища. Через критичну роль компенсації в но-
вих робочих системах, організаційних процесах та організаційних 
структурах було обговорено декілька інноваційних підходів до ком-
пенсації. Оскільки для отримання майбутніх конкурентних переваг 
знадобляться робочі сили з високим рівнем кваліфікації, уз- 
годження нагород із здобуттям навичок може мати вирішальне зна-
чення для успішної реалізації стратегії. Був також вивчений новий 
компенсаційний підхід до широкосмугового зв'язку. Було також об-
говорено командну оплату праці, яка винагороджує спільні зусилля, 
та обговорення змінної компенсації. Змінна компенсація набуває 
все більш широкого поширення, оскільки допомагає створити від-
чуття спільної долі між усіма працівниками. Змінна компенсація та-
кож може сприяти забезпеченню зайнятості. Були також вивчені 
роль та поточний статус компенсації виконавцям. 
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ЗЛИТТЯ ТА ПОГЛИНАННЯ  
ЯК ІНСТРУМЕНТ ПІДВИЩЕННЯ  

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ КОМПАНІЙ 

Конкурентоспроможність національної економіки і країни в 
умовах глобалізації визначається наявністю і ефективністю функ- 
ціонування великого корпоративного капіталу. Здатність компанії 
до ефективного розпорядження обмеженими ресурсами трактується 
неоднозначно. З одного боку, за межами компанії ефективний роз-
поділ ресурсів здійснюється за допомогою ринкового механізму. 
Всередині компанії саме підприємець  координує виробництво і са-
мостійно розподіляє обмежені ресурси. 

Кожне підприємство має потенціал зростання за рахунок  
внутрішніх і зовнішніх джерел (рис. 1).  

Рис. 1. Злиття та поглинання як стратегії економічного  
зростання компанії 

Складено авторами на основі [1]. 

© М.В. Савченко, 
  О.В. Шкуренко, 2019 
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Внутрішні джерела зростання здійснюють за рахунок збіль-
шення рентабельності наявних в розпорядженні підприємства акти-
вів, підвищення продуктивності та впровадження продуктових 
інновацій. Однак у кризових умовах підприємствам доводиться ді-
яти в основному в умовах спаду продажів через зниження попиту, 
купівельної спроможності. Інновації вимагають значних капіталь-
них вкладень в техніко-технологічну базу виробництва, що в умо-
вах обмеженості коштів стає малодоступним. Підвищення опера-
ційної ефективності, тобто підвищення якості продукції при одно-
часному зниженні витрат, також малоймовірне джерело зростання, 
в зв'язку із зростанням курсу валют витрати на сировину багатьох 
підприємств зросли. 

У кризових умовах можливостей для розширення капітальних 
вкладень компаній немає, тому зростання може здійснюватися за 
допомогою зовнішніх інвестицій – злиття, поглинання і утворення 
альянсів. 

У наші дні існує безліч досліджень у сфері злиття і погли-
нання компаній, які охоплюють теоретичні та прикладні аспекти. 
Наприклад, це праці таких авторів, як Р. Ашкенас, Д.М. Бішоп,  
Т. Дж. Галпін, П. Гохан [2], Т. Гранді, Д. Депамфіліс [3], розгляда-
ються принципи вирішення проблем, з якими компанії найчастіше 
стикаються при злиттях та поглинаннях, аналізуються в контексті 
реальних умов та ілюструються численними прикладами з прак-
тики. Також, Л. Демонако, Г. Дінз, С. Зайзель, Ф. Крюгер, А.Р. 
Лажу [4], Т. Дж. Пітерс, С.Ф. Рід [4], роботи яких допомагають ке-
рівникам сформувати цілісне бачення процесу здійснення угоди  
і врахувати всі необхідні елементи і етапи цього процесу. Вітчиз-
няні науковці теж не залишили без уваги цю проблему. Серед укра-
їнських дослідників можна відмітити А.А. Семенова [5], що об- 
ґрунтував формування корпоративних пірамід на основі злиття і по-
глинань, Г.З. Шевцову [6], яка розкрила зміст організаційної синер-
гії, О.В. Роженка [7], який розкрив проблеми та перспективи роз- 
витку ринку злиттів та поглинань, Т.А. Родіонову та К.С. Зав’ялову 
[8], які дослідили регіональні особливості процесу злиття та погли-
нання в країнах Центральної та Східної Європи, І.А. Бланка [9], що 
обґрунтував теоретико-методологічні засади злиттів та поглинань у 
вітчизняних умовах, В.М. Марченко [10], яка вивчала сутність за-
значених понять, а також А.П. Єфименка [11], який є автором низки 
статей, де досліджується юридичний аспект вказаного явища.  

Метою статті є аналіз ринку злиття та поглинання та вияв-
лення регіональних особливостей цього процесу в Україні. 
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Термін «злиття і поглинання» був запозичений з англійської 
мови та є дослівним перекладом відомого терміна Mergers and 
Acquisitions (M & A).  

В українському законодавстві розкривається зміст тільки по-
няття злиття, а поняття «поглинання» не визначено взагалі. Вперше 
дефініція злиття знайшло відображення у Законі України «Про під-
приємства в Україні» (п. 5 ст. 34). Згодом із розвитком правових 
норм та регламентів дефініцію злиття було розкрито у Законі Укра-
їни «Про акціонерні товариства» [12], у Господарському (статті 56, 
59) [13] та Цивільному (статті 104, 106, 107) [14] кодексах України, 
у П(С)БО 19 «Об’єднання підприємств» [15].  

На сьогодні відсутній єдиний підхід до розуміння сутності по-
няття злиття та поглинання. Аналіз наукових досліджень вчених з 
даної проблематики наведений в табл. 1. 

 

Таблиця 1  
Підходи до визначення понять «злиття та поглинання» 
Автори Визначення сутності «злиття» Визначення сутності 

«поглинання» 
1 2 3

К. Боумен 
об’єднання акціонерів в рамках нової ор-
ганізації, ресурси якої вони ділять між 
собою [16]

П. А. Гохан  
об’єднання різних за розмірами компа-
ній при якому одна компанія приєдну-
ється до іншої [2, с. 625]

вороже злиття [2, с. 625]

В.А. Галанов 

це процес об’єднання двох або декількох 
акціонерних товариств, результатом 
якого є створення нового акціонерного 
товариства, якому передаються всі права 
і обов’язки акціонерних товариств, що 
об’єднуються з одночасним припинен-
ням їх діяльності [17, с. 148] 

це встановлення контролю над 
акціонерним товариством (шля-
хом викупу його акцій) [17, 
с. 149] 

Б. Мільнер,  
Ф.Лііс 

реорганізація, яка відбувається шляхом 
придбання майна або майнових прав ін-
шої компанії [18, с. 502]

М.В. Чечетов  

це виникнення нового товариства право-
наступника з передачею йому згідно з 
передавальними актами всіх прав та 
обов’язків двох або більше товариств і 
припиненням їх діяльності  [19, с. 492] 

З. Боді   набуття, взяття під контроль од-
нією компанією іншої [20] 

В. В. Бочаров,  
В. Є.Леонтьєв  

повне поглинання однією компанією ін-
шої. Компанія, що поглинає, зберігає 
свій юридичний статус та індивідуаль-
ність і набуває у власність всі активи та 
зобов’язання компанії, що поглинається. 
Після злиття компанія, що поглинається, 
перестає існувати як юридична особа 
[21, с. 574] 
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Продовження табл. 1 
1 2 3

Д. Депамфіліс 
об’єднання двох компаній, в результаті 
якого тільки одна із них зберігається як 
юридична особа [3, с. 7]

Д. Кeмпбел  

при добровільному злитті акціонери 
компанії об’єднуються на добровільній 
основі й ділять ресурси новоствореної 
укрупненої компанії, стаючи акціоне-
рами нової організації  [22, c. 121] 

це «нерівний шлюб», коли одна 
компанія придбаває іншу. За та-
кої угоди акціонери компанії, 
що поглинається, не стають 
власниками укрупненої органі-
зації. Акції малої компанії вику-
повуються більш крупною ком-
панією [22, с. 121]

Ван Хорн Дж.  об’єднання двох компаній, за якого одна 
з них втрачає свою марку [23, с. 670] 

С. Ф. Рiд,  
А. Р. Лажу  

відбувається, коли одна корпорація 
об’єднується з іншою і розчиняється в 
ній [4, c. 23]

це процес, який передбачає, що 
акції чи активи корпорації ста-
ють власністю покупця [4, с. 24]

С. Рос  

повне поглинання однієї компанії ін-
шою, коли компанія, що поглинає, збері-
гає свою назву та індивідуальність, а ці-
льова компанія перестає існувати як са-
мостійна юридична особа [24, c. 626] 

можливе таке злиття, за якого 
залишається лише одна із ком-
паній, що здійснює злиття. У та-
ких випадках йдеться про по-
глинання (merger) [24, c. 579]

I. А. Бланк 

об’єднання підприємств, в результаті 
якого щонайменше одне з них втрачає 
статус юридичної особи (зазвичай у про-
цесі злиття формується нова юридична 
особа). У процесі злиття підприємства 
консолідують свої баланси. Злиття часто 
здійснюється як одна із реорганізацій-
них форм санації підприємства-борж-
ника [9, c. 317] 

набуття холдинговою чи іншою 
компанією підприємства у фор-
мі цілісного майнового компле-
ксу (зі збереженням чи без збе-
реження статусу його юридич-
ної особи). Поглинання може 
виступати як одна з форм сана-
ції підприємства. Процес погли-
нання часто має на меті отри-
мання додаткового ефекту у ви-
гляді синергізму [9, с. 243]

С. М. Гончаров, 
Н. Б. Кушнір  

об’єднання (здебільшого добровільне) 
майна і діяльності кількох компаній або 
поглинання однією з них інших. Капітал 
нової компанії дорівнює сумі капіталів 
усіх компаній, що злилися [25, c. 140] 

Положення  
(стандарт) 
бухгалтерського 
обліку 19 
«Об’єднання  
підприємств» 

об’єднання підприємств (шляхом ство-
рення нової юридичної особи або приєд-
нання підприємств до головного підпри-
ємства), в результаті якого власники (ак-
ціонери) підприємств, що об’єднуються, 
здійснюватимуть контроль над усіма чи-
стими активами об’єднаних підприємств 
з метою досягнення подальшого спіль-
ного розподілу ризиків та вигід від 
об’єднання. При цьому жодна зі сторін 
не може бути визначена як покупець [15] 

Господарському 
кодексі України  

«злиття – це припинення юридичної 
особи, за якого усі майнові права та 
обов’язки кожного із суб’єктів господа-
рювання переходять до суб’єкта госпо-
дарювання, що утворився внаслідок 
злиття» (стаття 59) [13]
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Закінчення табл. 1 
1 2 3

Закон України 
«Про акціонерні 
товариства»  

Злиттям акціонерних товариств визна-
ється виникнення нового акціонерного 
товариства-правонаступника з переда-
чею йому згідно з передавальними ак-
тами всього майна, всіх прав та обов’яз-
ків двох або більше 
акціонерних товариств одночасно з їх 
припиненням. Акціонерне товариство 
може брати участь у злитті лише з іншим 
акціонерним товариством [12] 

Б. А. Райзберг  

 форма злиття, яка передбачає, 
що фірма, яка здійснює 
поглинання, залишається юри-
дичною особою, а фірма, що по-
глинається, ліквідується, пере-
давши при цьому першій все 
майно, зобов’язання, борги. 
Компанія, що поглинає, в ре-
зультаті такої операції збільшує 
свої активи на суму чистих ак-
тивів компанії, що поглина-
ється, а її акціонерам  надається 
право придбати нові акції про-
порційно пайовій участі кож-
ного. Здебільшого поглинання 
відбувається примусово [26]

Складено автором на основі джерел [2-4; 9; 12; 13; 15-26]. 
 
Як бачимо, в економічній літературі та законодавстві скла-

лися дві точки зору. Згідно з першою злиття та поглинання розгля-
даються як окремі процеси. Злиття – це форма реорганізації підпри-
ємства шляхом формування нового утворення внаслідок передачі 
всіх прав і обов'язків двох або декількох суб’єктів господарювання. 
Поглинання розглядається, як встановлення контролю над підпри-
ємством проти волі нинішнього власника підприємства. 

Відповідно до другої точки зору, «злиття і поглинання» – тер-
мін, що описує всі угоди, в ході яких змінюється економічна форма 
контролю над діяльністю об'єкта або ж відбувається перехід конт-
ролю до іншої організації. 

За результатами компаративного аналізу видно, що більшість 
авторів сходиться на тому, що під час злиття одна з фірм, що бере 
участь у реорганізаційній операції, зберігає свою торгову марку та 
індивідуальність, а інші – «розчиняються» в ній, втрачаючи статус 
юридичної особи.  
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Деякі автори вважають за потрібне наголосити на добровіль-
ності злиття та рівноправності компаній, що беруть у ньому участь, 
причому «добровільність» стосується лише акціонерів, проте «рів-
ноправність» на практиці визначити майже неможливо – адже зав-
жди одна з фірм має перевагу.  

Західні джерела [23; 24; 27] визначають злиття як вид капіта-
ловкладень, додаткову можливість зовнішнього зростання фірми, 
коли всі внутрішні можливості вже вичерпані. Твердження про те, 
що сума капіталу новоствореної компанії дорівнює арифметичній 
сумі капіталу всіх компаній, що брали участь у злитті, не є право- 
мірним з погляду домінуючої сьогодні синергетичної теорії проце-
сів інтеграції. 

Найбільш вірним, на погляд авторів, є таке визначення. По- 
глинання юридичної особи – це угода, що укладається з метою вста-
новлення юридичного і фактичного контролю однієї юридичної 
особи над іншим і здійснювана шляхом придбання частини статут-
ного капіталу (акцій, часток, паїв тощо), що поглинається компа-
нією, в результаті чого остання стає залежною або дочірньої і (або) 
шляхом реорганізації у формі приєднання або злиття.  

Надалі в дослідженні під злиттям ми розумітимемо процес 
об’єднання компаній (двох або більше), в результаті якого створю-
ється нова компанія-правонаступник, і саме до неї переходять май-
нові права та зобов’язання учасників даного об’єднання.  

Етапізація розвитку ринку злиття та поглинання в Україні на-
ведена на рис. 2. 

За даними рис. 2 видно, що формування українського ринку 
злиттів і поглинань відбувалося в 1991-1995 рр., коли здійснюва-
лися масштабні процеси приватизації підприємств державної влас-
ності.  Постприватизаційний етап розвитку ринку злиттів і погли-
нань (1995-1997 рр.) характеризувався домінуванням поглинань в 
менш вибагливих до концентрації фінансових ресурсів галузях. За 
1998-2006 рр. відбулося формування корпоративних відносин у всіх 
галузях економіки, зміцнення інституту приватної власності в Ук-
раїні та  активізація іноземного інвестування в усі сектори еконо-
міки.  Починаючи з 2006 р. до процесів злиття та поглинання залу-
чилися іноземні компанії. Проте, криза 2008-2009 рр. значно змі-
нила наміри іноземних інвесторів щодо вітчизняних підприємств. 
Через політичну нестабільність, високий рівень корупції та тінізації 
економіки, погіршення стану вітчизняної економіки, недоскона-
лість судової системи іноземні інвестори зрозуміли, що їм тяжко 
підтримувати український бізнес. 
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Рис. 2. Етапи розвитку українського ринку злиттів і поглинань 

Складено автором на основі джерела [28]. 
 
Угоди M & A – злиттів і поглинань (Mergers & Acquisitions, 

M & A) - являють собою процес укрупнення бізнесу з метою еконо-
мії витрат виробництва, оптимізації виробничого процесу підпри-
ємств, за рахунок їх об'єднання. Динаміка українського M&A ринку 
за 2013-2019 рр. наведена на рис. 3. 

 

 
 

Рис. 3. Динаміка українського M&A ринку за 2013-2018 рр. [29] 
 
У порівнянні з низьким рівнем 2016 р. M&A активність в Ук-

раїні другий рік поспіль, попри політичні та економічні виклики, що 
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стоять перед країною, демонструє позитивну динаміку з показни-
ками зростання більше 10%. За 2018 р. M&A активність зросла на 
19%. В умовах вичікування внутрішніх інвесторів та неготовності 
іноземних інвесторів вкладати свої кошти 2019 р. став непростим 
для нових інвестицій і операцій M&A в Україні.  

В останньому рейтингу Doing Business Україна стрибнула на 
сім сходинок вгору – на рекордне для себе 64 місце. Інвестиційний 
ризик країни суттєво зменшився за останні роки, наголошують фі-
нансисти. 

Якщо оцінювати десять найбільших, то сума, яку виручили 
продавці в другому півріччі, вдвічі перевищила результати першого 
півріччя 2019 р. 

У другому півріччі 2019 р. знаковою угодою стало погли-
нання азербайджанською Bakcell оператора Vodafone-Україна, ні-
мецькою Stada – Біофарма, Dragon Capital купив Idea Bank. Слід за-
значити, що нові власники Vodafone-Україна і Біофарма до 2019 р. 
не мали активів в Україні (Stada вела лише торговельні операції). Ці 
два приклади схоже закладають новий тренд 2020 р. – прихід нових 
іноземних інвесторів і зростання обсягу угод M & A (табл. 2). 

Таблиця 2 
ТОП-10 M & A угод в 2019 р. 

Ціль Сфера Покупець Країна 
покупця

Вартість, 
млн дол.

Vodafone Ukraine 
(МТС) Телекомунікації Bakcell Азербай-

джан 734 

Ocean Plaza Project Рітейл Mandarin Plaza 
Group Україна 292 

Євраз ДМЗ Металургія DCH Україна 106
Одесаобленерго і  
Київобленерго Енергетика ДТЕК Україна 70

180 
Biopharma Фармація Stada Group Німеччина 70

Чумак Харчова промис-
ловість Дельта Вілмар Сінгапур 69,8 

Кернел Транспорт Рейл Транзит
Карго Україна Україна 64,8 

IdeaBank і ТОВ «Но-
вий Фінансовий Сер-
віс» 

Банківський сек-
тор Dragon Capital Україна 58,5 

Борис Медицина Добробут Україна 30

Юністіл Оброблення ме-
талів Метінвест Україна 24 

Побудовано на основі джерела [30]. 
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За оцінками InVenture в Україні в 2019 р., незважаючи на на-
пружену політичну ситуацію пов'язану, насамперед, з роком вибо-
рів, було здійснено значну кількість угод злиття і поглинання (M & 
A) на суму понад 1,6 млрд дол.  

Інвестори в 2014-2018 рр. цікавилися різними галузями 
(рис. 4). 

 
 
Рис. 4. Структура M&A угод по секторах за 2014-2018 рр., %  [29]  

 
В 2019 р. більше 1,5 млрд дол. було вкладено в greenfield ін-

вестиції, що свідчить про пожвавлення інвестиційного ринку і обі-
цяє прогнозоване зростання вартості активів вже у 2020 р. 

Так, наприклад, корейська Posco Daewoo інвестувала в зерно-
вий термінал, побудований групою Орекс в Миколаївському порту, 
глобальний фонд прямих інвестицій Blackstone – в розробника ігро-
вої платформи Murkа, канадська Fairfax Financial Holdings придбала 
страховий бізнес Акса Україна і Універсальну. 

Інвестиційний фонд з Великобританії VR Capital створив  
спільне підприємство з ICU для спільної реалізації проєктів у сфері 
альтернативної енергетики, сумарною потужністю близько  
200 МВт. 

Не варто забувати і локальні угоди M & A, серед них прид-
бання Кернел залізничного оператора РТК-Україна, а також олійно-
екстракційного заводу групи Креатив, покупка ДТЕК у VS Energy 
двох енергорозподільчих компаній Київобленерго і Одесаоблене-
рго. 
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У сучасній економічній науці можна виділити велику різно-
манітність мотивів злиттів і поглинань. Наприклад, теорія зарозумі-
лості або гордині, створена Річардом Роллом [31] в 1986 р., бере до 
уваги такий фактор, як конфлікт інтересів між власниками і мене-
джерами (агентами), який викликаний суперечностями між бажан-
ням акціонерів отримувати в повному обсязі дивіденди і бажанням 
менеджерів реінвестувати нерозподілений прибуток в інвестиційні 
проєкти – такі як злиття і поглинання.  

Інший підхід пропонує теорія синергії, яка має сьогодні 
майже міфічну репутацію в сфері M & A через вигоду, яка потен-
ційно приноситься. Дана теорія пояснює використання злиттів і по-
глинань в якості ефективного інструменту для створення і викори-
стання в подальшому певних переваг, що виникають при об'єднанні 
ресурсів компаній. Синергетичний ефект може носити і коротко-
строковий, і довгостроковий характер. При отриманні короткостро-
кової синергії перевага відводиться скороченню витрат і вивіль-
ненню ресурсів для подальшого інвестування. Для отримання дов-
гострокового синергетичного ефекту на перший план ставляться  
розкриття і реалізація стратегії нових конкурентних переваг.  

У наукових працях вітчизняних та зарубіжних дослідників 
виділяється різні види синергетичних ефектів, які спонукають до 
активізації угод злиттів та поглинань, серед яких варто виокремити 
такі (рис. 5). 

Висновки. Прагнення підприємств до збільшення економіч-
ного потенціалу та забезпечення конкурентних переваг на міжна- 
родних ринках спонукає до пошуку нових форм інтеграції й корпо-
ративного управління капіталом. Процедури злиття та поглинання 
розглядаються як ефективна форма збереження конкурентних пози-
цій в умовах глобалізації світогосподарських зв’язків. Виявлені  
тенденції розвитку ринку злиття і поглинання в Україні свідчать 
про велику кількість проблем його функціонування: нестабільна по-
літична ситуація на Сході країни; недосконалість судової та подат-
кової системи; низька інвестиційна привабливість України; не- 
досконалість законодавчої бази.  

Результати дослідження демонструють, що після значного па-
діння ринок M&A почав відновлювати свої позиції. Активізації про-
цесів злиття та поглинання на ринку в Україні сприятиме вирішення 
інституціональних проблем, проблем у сфері економіки, права та 
наведення ладу на ринку цінних паперів і врегулювання законності 
та прозорості процедур передачі та набуття прав власності на ак-
тиви та у процедурах їх купівлі-продажу. 
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Рис. 5. Переваги злиття та поглинань підприємств 

Побудовано та адаптовано авторами на основі джерела [32, с. 350]. 
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НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ  
ІНФРАСТРУКТУРИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ 

На сучасному етапі розвитку світового господарства та між-
народних економічних відносин перехід до моделі інноваційного 
розвитку розглядається як імператив забезпечення економічної без-
пеки та розвитку національної економіки у динамічному середо-
вищі конкуруючих економік та трансформації глобальної соціа-
льно-економічної системи, що неможливо без забезпечення функці-
онування та розвитку специфічної інфраструктури - інноваційної. 

Проблемам розвитку інноваційної інфраструктури присвя-
тили свої роботи зарубіжні дослідники Р. Волкотт, Дж. Ван Дейн, 
Е. Караяніс, Д. Кемпбелл, С. Лінггард, Ч. Лю, X. Менш, Л. Морріс, 
Т. Нурменен, Д. Роу, М. Сауні, П. Сінгер, Ф. Філіпс, Н. Фостер, 
Б. Шоу та ін., а також українські та російські вчені А. Вдовічен, 
М. Вознюк, В. Геєць, І. Єгоров, М. Канаєва, А. Князевич, В. Ля- 
шенко, І. Одотюк, І. Підоричева, М. Рахова, С. Ракицька, Т. Решеті-
лова, Н. Рудь, О. Рочева, В. Савченко, С. Ткач, В. Трибушна, І. Уха-
нова, Л. Федулова, І. Чудаєва, Г. Швець, Д. Шестакова та ін. 

Про велике значення інноваційної інфраструктури свідчить, 
зокрема, те, що у роботах українських дослідників інфраструктурна 
складова характеризується як ключовий елемент національної інно-
ваційної системи [1, с. 201], а проблеми розвитку інноваційної ін-
фраструктури – як перешкоди для інноваційного розвитку регіонів 
України [2, с. 138]. 

Огляду досвіду зарубіжних країн у сфері розвитку та удоско-
налення інноваційної інфраструктури присвячено роботу Г.В. Шуль-
ги [3]. Також вітчизняні економісти приділяють увагу окремим еле-
ментам інноваційної інфраструктури: системі венчурного фінансу-
вання інноваційних проєктів [4], бізнес-інкубаторам [5] тощо. 

Однак, незважаючи на увагу зазначених вчених, на сьогодні 
проблеми розвитку інноваційної інфраструктури розглянуті та ви- 

© Ю.Г. Бочарова, 
  О.В. Іщенко, 2019 
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рішені фрагментарно, що не дозволяє здійснювати обґрунтоване 
прийняття управлінських рішень стратегічного рівня у сфері інно-
ваційного розвитку. 

Континуальність процесу розвитку інноваційної інфраструк-
тури вимагає не тільки модернізації середовища її розвитку, але й 
удосконалення існуючої інноваційної інфраструктури. Виходячи з 
цього, мета статті полягає у визначенні основних напрямів  
удосконалення інноваційної інфраструктури, чинників та умов їх 
реалізації. 

Під інноваційною інфраструктурою у дослідженні розумі-
ється складна система, призначена забезпечити генерування ідей  
і трансформацію їх у інновації, що включає три функціональних 
складових: 

забезпечувану складову (бере безпосередню участь у процесі 
перетворення ідей у технологічні та/або нетехнологічні інновації, 
представлена наступними елементами: інноваційні підприємства, 
підприємства, що здійснюють інноваційну діяльність, стартапи); 

забезпечуючу складову (створює умови для розвитку підпри-
ємств, установ, організацій, що займаються інноваційною діяльні-
стю, шляхом надання їм матеріально-фінансової та/або інформа-
ційно-консультаційної підтримки, представлена наступними еле- 
ментами: науково-дослідні інститути, заклади вищої освіти, кон- 
салтингові фірми, венчурні фонди, інформаційні компанії, лізингові 
компанії, інжинірингові фірми, центри трансферу технологій, інно-
ваційні центри, акселератори, бізнес-інкубатори тощо); 

складову подвійного призначення (одночасно створює умови 
для активізації інноваційної діяльності, і є її учасником, представ-
лена такими елементами як наукові, технологічні парки, технопо-
ліси тощо) [6]. 

Узагальнення світового досвіду розвитку інноваційної інфра-
структури шляхом дослідження зміни співвідношення зазначених 
функціональних складових та їх просторового взаєморозташування 
дозволяє виокремити такі основні напрями удосконалення іннова-
ційної інфраструктури:  

1) реконфігурація функціональних складових інноваційної
інфраструктури; 

2) підвищення ефективності діяльності та конкурентоспромо-
жності діючих структурних елементів функціональних складових, у 
т.ч. за рахунок діджиталізації;  
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3) диверсифікація структурних елементів функціональних 
складових інноваційної інфраструктури; 

4) віртуалізація структурних елементів функціональних скла-
дових інноваційної інфраструктури; 

5) просторова організація структурних елементів функціо- 
нальних складових інноваційної інфраструктури. 

Перший напрям (реконфігурація) передбачає визначення аль-
тернативних стратегій зміни співвідношення між функціональними 
складовими інноваційної інфраструктури національної економіки 
(див. таблицю) та обґрунтований вибір найбільш оптимальної із 
них.  

 
Таблиця 

Пул стратегічних альтернатив реконфігурації  
функціональних складових інноваційної інфраструктури  

національної економіки 
Стратегічна 
альтерна-
тива 

Забезпечу-
вана скла-

дова

Забезпечуюча 
складова 

Складова по-
двійного приз-

начення
1 ↑
2 ↑ ↑
3 33,3 33,3 33,3
4 ↑ ↑
5 ↑
6 ↑
7 ↑ ↑

Складено авторами на основі джерела [6]. 
 
Компаративний аналіз впливу різних функціональних складо-

вих інноваційної інфраструктури національної економіки на рівень 
інноваційність та конкурентоспроможність країн [6] свідчить, що 
найбільше значення для збільшення обсягів доданої вартості у на- 
укоємних та високотехнологічних галузях, експорту середньо- та 
високотехнологічних товарів, високотехнологічного експорту має 
збільшення кількості, у першу чергу, конкурентоспроможних забез-
печуючих структур (закладів вищої освіти (далі - ЗВО), бізнес- 
янголів, венчурних фондів), структур подвійного призначення, а та-
кож підприємств, що здійснюють інноваційну діяльність. 
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Так, збільшення кількості конкурентоспроможних забезпечу-
ючих структур в цілому та структур подвійного призначення на 1% 
призводить до збільшення: величини доданої вартості у наукоємних 
та високотехнологічних галузях майже на 2% та 0,6% відповідно; 
обсягу експорту середньо- та високотехнологічних товарів – на 
2,4% та 0,8% відповідно; обсягу високотехнологічного експорту – 
на 1,8% та 0,9% відповідно [6, с. 209]. 

Найбільший вплив на зростання:  
величини доданої вартості у наукоємних та високотехноло- 

гічних галузях мають бізнес-янголи (1,49%), наукові парки (0,97%), 
підприємства, що здійснюють інноваційну діяльність (0,79%);  

збільшення обсягу експорту середньо- та високотехнологіч-
них товарів – бізнес-янголи (2,11%), підприємства, що здійснюють 
інноваційну діяльність (0,96%), венчурні фонди (0,77%), ЗВО 
(0,72%); 

збільшення обсягу високотехнологічного експорту – бізнес-
янголи (2,93%), підприємства, що здійснюють інноваційну діяль-
ність (0,76%), технологічні парки (0,5%) [6, с. 209-210]. 

Таким чином, установлено, що найбільш оптимальною стра-
тегією реконфігурації функціональних складових інноваційної ін-
фраструктури є збільшення частки складової подвійного призна-
чення та забезпечуючої складової. Збільшення частки складової по-
двійного призначення доцільно, перш за все, проводити за рахунок 
наукових парків, збільшення частки забезпечуючої складової за ра-
хунок закладів вищої освіти (ЗВО), бізнес-янголів, венчурних фон-
дів. 

Другим, але не менш важливим, напрямом удосконалення іс-
нуючої інноваційної інфраструктури є підвищення ефективності ді-
яльності та конкурентоспроможності діючих структурних елемен-
тів функціональних складових. 

Для реалізації даного завдання першочергове значення має 
аналіз поточної ситуації та виявлення загальних проблем, які при-
таманні окремим структурним елементам функціональних складо-
вих інноваційної інфраструктури національної економіки, ство-
рення умов для їх вирішення. Визначення оптимальної кількості 
структурних елементів функціональних складових, які мають  
функціонувати у країні в цілому, у окремих регіонах для забезпе-
чення їх оптимальної фінансової та іншої підтримки, координації 
діяльності, збереження внутрішньої конкуренції. 
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Оптимізація кількості структурних елементів функціональ-
них складових інноваційної інфраструктури має відбуватися із ура-
хуванням загальної стратегії реконфігурації інноваційної інфра-
структури національної економіки, що визначена країною, ураху-
вання реальних та потенційних регіональних та національних пот-
реб у функціонуванні певних структур. Крім того, для підвищення 
ефективності та конкурентоспроможності діючих структурних еле- 
ментів функціональних складових важливе значення має надання 
селективної підтримки їх розвитку (на основі внутрішніх та міжна-
родних репутаційних рейтингів), створення мереж та активізація 
співпраці із іншими структурними елементами інноваційної інфра-
структури. 

Беручи до уваги зазначене вище, першочерговим завданням 
удосконалення існуючої інноваційної інфраструктури є підвищення 
ефективності, функціональності та конкурентоспроможності вен- 
чурних фондів. 

Венчурні фонди України здійснюють свою діяльність згідно 
із Законом України «Про інститути спільного інвестування» [7], від-
повідно якого вони представляють собою «Недиверсифікований ін-
ститут спільного інвестування закритого типу, який здійснює ви-
ключно приватне розміщення цінних паперів інституту спільного 
інвестування серед юридичних та фізичних осіб» [7]. Динамічне 
зростання кількості венчурних фондів та паралельне поглиблення 
проблеми відсутності ресурсів, у першу чергу, фінансових, для здій-
снення інноваційної діяльності дозволяє зробити висновок про не- 
ефективність діяльності венчурних фондів, їх низьку зацікавленість 
у інвестиціях у інноваційну сферу, розповсюджену практику вико-
ристання венчурних фондів як інструменту спільного інвестування 
та оптимізації оподаткування холдингових структур. За таких умов 
розвиток венчурних фондів в Україні – це формальне явище, яке не 
дозволяє вирішити проблеми, які виступали передумовами до фор-
мування та розвитку таких структур. Підвищення функціонально-
сті, ефективності діяльності венчурних фондів, а також перетво-
рення їх із формальних інструментів інноваційного розвитку на ді-
євий, потребує: закріплення на законодавчому рівні вимоги щодо 
підтримки венчурними фондами інноваційних проектів, гаранту-
вання державою венчурним інвесторам відшкодування збитків, що 
можуть мати місце у зв’язку із венчурними інвестиціями у малі ін-
новаційні підприємства та ін. 
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Крім того, підвищення ефективності діяльності та конкурен-
тоспроможності діючих структурних елементів функціональних 
складових неможливо без урахування вимог діджиталізації, що має 
супроводжуватися активним використанням та запровадженням 
усіма елементами функціональних складових інноваційної інфра-
структури: CRM-систем, СALS-технологій, ERP-систем тощо. 

Важливими напрямами удосконалення діючої інноваційної 
інфраструктури є також диверсифікація структурних елементів  
функціональних складових інноваційної інфраструктури, їх віртуа-
лізація та продумана просторова організація. 

Диверсифікація має на меті урізноманітнення структурних 
елементів функціональних складових інноваційної інфраструктури.  

Основна причина появи потреби у такій диверсифікації – 
функціональна неповнота існуючої інфраструктури, яка визнача-
ється наявними потребами та прогалинами у функціонуванні акту-
альної інноваційної інфраструктури. Крім того, метою диверсифі-
кації структурних елементів інноваційної інфраструктури може 
бути більш комплексне та ефективне, порівняно із попередніми  
формами, задоволення потреб у певних структурних елементах 
інноваційної інфраструктури (їх діяльності чи послугах). У цьому 
зв’язку необхідно звернути увагу на те, що найбільш ефективними 
та комплексними сьогодні є структурні елементи функціональних 
складових інноваційної інфраструктури, які передбачають інтегра-
цію різних структурних елементів, створення інноваційних екосис-
тем. 

Виходячи з вищезазначеного, на сучасному етапі розвитку 
інноваційної інфраструктури національної економіки її по еле- 
ментна диверсифікація має передбачати доповнення актуального 
переліку суб’єктів інноваційної інфраструктури за рахунок: 

spin-off-компаній; 
spin-out-компаній; 
«живих лабораторій»; 
центрів досконалості; 
коворкінг-центрів; 
центрів компетенцій, у т.ч. цифрових компетенцій; 
технополісів та інших інноваційних екосистем. 
На сучасному етапі розвитку інноваційної інфраструктури 

України ЗВО та дослідницькі інституті (далі - ДІ) характеризуються 
низьким рівнем інтеграції та співробітництва із промисловістю 
щодо впровадження результатів НДДКР. 
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Відсутність зазначених зв’язків обумовлюють цілий ком-
плекс проблем, серед яких: невідповідність тематики дослідження 
реальним запитам та потребам бізнесу, суспільства; неефективність 
та відсутність комерціалізації результатів НДДКР (феномен «наука 
для науки»), низький рівень інноваційності ЗВО суспільства та ДІ. 

Досвід розвинених країн світу, у першу чергу країн ЄС, 
об’єктивно доводить, що для вирішення зазначених проблем ефек-
тивно використовується такі організаційні форма суб’єктів іннова-
ційної діяльності як spin-off- та spin-out-компанії. 

Spin-off-компанії – компанії утворені шляхом відділення до-
чірньої компанії або філії компанії від материнської компанії, най-
частіше - через випуск акцій нового акціонерного підприємства. 
Spin-out-компанії – компанії, які «відбруньковуються» від материн-
ської компанії, зазвичай зберігаючи підпорядкованість чи підконт-
рольність материнській компанії [8, с. 38-39]. 

Таким чином, spin-off- та spin-out-компанії дуже схожі між со-
бою, являють собою афілійовані фірми, які утворюються або «від- 
бруньковуються» від ЗВО, ДІ (а у окремих випадках і підприємств, 
що здійснюють інноваційну діяльність) та дозволяють материн- 
ській компанії (відповідно ЗВО, ДІ, підприємства, що здійснюють 
інноваційну діяльність) отримувати прибуток від комерціалізації 
результатів своїх НДДКР, підвищувати рівень свої інноваційності 
(або уникати впливу ризиків, пов’язаних із інноваційною діяль- 
ністю на материнську компанію). 

І spin-off-, і spin-out-компанії часто відтворюють акціонерний 
механізм інвестування материнської компанії у створену фірму, до-
зволяють залишати за материнською компанією контрольний пакет 
акцій, що, у разі потреби, створює можливості для її повернення у 
склад материнської компанії або продажу [8, с. 39]. 

Головні відмінності між spin-off- та spin-out-компанії поляга-
ють у способі їх створення та ступені їх самостійності від материн-
ської компанії. Так, spin-off-компанії зазвичай утворюються мате-
ринською компанією із метою комерціалізації певного результату 
НДДКР, а spin-out-компанії – «відбруньковуються» із материнської 
компанії (певний структурний підрозділ набуває більшої самостій-
ності, виділяється із материнської компанії, перетворюється у само-
стійну структуру). Більш самостійними є spin-off-компанії. 

Ще одним перспективним структурним елементом функціо-
нальних складових інноваційної інфраструктури, за рахунок якого, 
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як було зазначено, доцільно проводити диверсифікацію, є «живі ла-
бораторії» (Living Labs). 

«Живі лабораторії» представляють собою форму співпраці 
університетів та/або підприємств й користувачів (споживачів) у  
розробці, прототипуванні, перевірці та тестуванні нових сервісів, 
продуктів чи систем в умовах реального часу.  

Фактично, «живі лабораторії» - це інструмент відкритих інно-
вацій, тому що вони дозволяють залучати до процесу створення 
інновацій не лише внутрішні, але й зовнішні ресурси, розширивши 
діапазон ролей споживача від звичайного споживання до розробки 
того, що споживається. Більшість «живих лабораторій» дозволяє 
отримати не тільки економічний, але й значний соціальний ефект. 
Найбільш відомою сьогодні мережею «живих лабораторій» в світі є 
європейська ENoLL (European Network of Living Labs). 

Розвиток «живих лабораторій» в Україні підвищить інтерес 
населення до інновацій, дозволить населенню краще розуміти свої 
потреби, стимулюватиме попит на інновації, сприятиме розвитку 
партнерських відносин у трикутнику «держава – підприємства –  
суспільство». 

«Центри досконалості» (Centers of Excellence) – організації, 
які володіють унікальними інтелектуальними, технологічними ре-
сурсами, проводять дослідження та здійснюють розробки у про- 
ривних галузях знань. До організацій даного типу можуть бути від-
несені різноманітні організації: національні лабораторії, і передові 
науково-дослідні інститути або центри тощо. Основним критерієм 
віднесення організацій до «центрів досконалості» є їх ресурсний по-
тенціал, а також вагомість отриманих результатів, рівень їх ви-
знання на національному та міжнародному рівні. 

Як засвідчує досвід розвинених країн світу, формування та 
розвиток «Центрів досконалості» може відбуватися за рахунок реа-
лізації двох основних альтернатив: створення центру досконалості 
державою на базі вже функціонуючих структур та створення центру 
досконалості як нової структури.  

Кожен із зазначених варіантів має свої переваги та недоліки, 
які повинні братися до уваги під час формування та розвитку зазна-
чених структурних елементів функціональних складових інновацій-
ної інфраструктури. Формування мережі центрів досконалості ство-
рить підґрунтя для підвищення ефективності розвитку та відкрито-
сті інноваційної інфраструктури, забезпечення економічної безпеки 
та підвищення конкурентоспроможності України.  
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Коворкінг-центри – підприємства, які на комерційній основі 
надають у користування обладнаний для роботи простір [9]. Як за-
свідчує досвід розвинених країн, сьогодні коворкінг-центри розгля-
даються як альтернатива акселераторам, бізнес-інкубаторам, ак- 
тивно використовуються для роботи фрілансерів, нових підпри-
ємств, стартапів та ін., можуть розглядатися як структурні елементи 
забезпечуючої складової.  

Даний вид підприємництва вже отримав розвиток в Україні, 
однак його розвиток є стихійним, не дозволяє отримати конкурен-
тні переваги від даного процесу на макрорівні. Розвиток коворкінг-
центрів в Україні має бути контрольованим державою процесом, 
який буде підпорядкованій загальній стратегії інноваційного роз- 
витку країни та стратегії розвитку інноваційної інфраструктури. 

Центри компетенцій – це організації, що спеціалізуються на 
пошуку нових знань у певних галузях чи галузі та їх активному  
трансфері, шляхом надання консультаційних та сервісних послуг. 
Беручи до уваги визначення центрів компетенцій, вони диференці-
юються на багатопрофільні, вузькоспеціалізовані, а також за кон- 
кретними видами компетентностей.  

Чи не найважливішим для сучасного розвитку не лише інно-
ваційної інфраструктури України, але й суспільства в цілому має 
розвиток інформаційно-цифрових компетентностей, та, відповідно, 
формування центрів цифрових компетенцій, що пов’язано із дина-
мічним розвитком сектору інформаційних та телекомунікаційних 
технологій (ІКТ), діджиталізацією суспільства. Крім центрів циф-
рових компетенції, як засвідчує досвід розвинених країн світу та 
країн - лідерів інноваційного розвитку, для розвитку інноваційної 
інфраструктури та суспільства в цілому важливе значення має фор-
мування центрів мовних (лінгвістичних), екологічних, математич-
них, освітніх та дослідницьких, підприємницьких, інноваційних та 
соціальних компетентностей.  

Низький рівень цифрової та екологічної компетентності, 
інноваційної та підприємницької культури населення та бізнесу Ук-
раїни обумовлює нагальність створення та розвитку в Україні цен-
трів відповідних компетентностей. 

Технополіс як структурний елемент інноваційної інфраструк-
тури являє собою цілісну науково-виробничу структуру, створену 
на базі окремого міста, в економіці якого помітну роль відіграють 
наукові та дослідницькі установи та інноваційні форми підприєм-
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ництва. Нові товари і технології, розроблені в наукових центрах, ви-
користовуються для вирішення всього комплексу соціально-еконо-
мічних проблем міста. Технополіси можуть утворюватися як на ос-
нові міст, що будуються, так і на основі тих, що реконструюються.  

Сьогодні Україна має у своєму розпорядженні всі ресурси для 
створення технополісів, однак ігнорує цю можливість, що не дозво-
ляє отримувати ряд конкурентних переваг (формування «полюсів 
інноваційного зростання»), тому диверсифікація структурних еле-
ментів функціональних складових має обов’язково передбачати 
створення технополісів. 

Інноваційний кластер – група незалежних просторово скон- 
центрованих та постійно взаємодіючих (обмін знаннями, інформа-
цією, професійним досвідом та ін.) підприємств, що займаються 
інноваційною та професійною науковою, науково-технічною діяль-
ністю, метою яких є створення інновацій та їх комерціалізація.  

Інноваційні кластери, як засвідчує світовий досвід, форму-
ються на основі регіональних та галузевих кластерів.  

Наразі, як засвідчує інформація, що надається центральними 
органами виконавчої влади [10], в Україні створено та функціону-
ють 28 наукових парків, які можуть виступати центрами іннова-
ційно-технологічних кластерів. Однак наявна інформація не завжди 
дозволяє ідентифікувати їх просторове розміщення та галузеву спе-
ціалізацію. Серед регіональних кластерів, що сьогодні сформовано 
в Україні, найбільш перспективними для формування інноваційних 
кластерів розглядаються, наприклад:  

Харківський (галузеві кластери: аероелектроніка, біотехноло-
гії, харчова промисловість, машинобудування); 

Вінницький (галузеві кластери: агропромисловий); 
Львівський (галузеві кластери: інформаційно-телекомуніка-

ційний, біотехнологічний); 
Одеський (галузеві кластери: транспортно-логістичний, ма-

шинобудівельний, туристсько-рекреаційний); 
Київський (галузеві кластери: енергетичний, інформаційно-

телекомунікаційний, машинобудівельний); 
Донецький (галузеві кластери: металургійний, гірничо-шахт-

ний, машинобудівельний); 
Дніпропетровський (галузеві кластери: машинобудівельний, 

металургійний) [11]. 
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Створення національної мережі інноваційних кластерів до-
зволить суттєво підвищити інноваційну активність регіонів Укра-
їни, сформує умови для інноваційного розвитку країни в цілому. 

Іншим важливим напрямом удосконалення актуальної інно-
ваційної інфраструктури є її віртуалізація, яка стає можливою за ра-
хунок активного розвитку грід-систем та хмарних технологій. 

Існують дві основні стратегії віртуалізації структурних еле-
ментів функціональних складових інноваційної інфраструктури: 
повна віртуалізація та часткова віртуалізація.  

Перша стратегія може бути застосована відносно центрів ком-
петенцій (окрім центрів цифрових компетенцій), компаній, які на-
дають консалтингові послуги.  

Друга – відносно всіх структурних елементів функціональних 
складових інноваційної інфраструктури, що дозволить суттєво ско-
ротити їх витрати, підвищити ефективність тощо. 

Важливе значення, незважаючи на активізацію процесів вір-
туалізації, продовжує відігравати просторове розташування струк- 
турних елементів функціональних складових інноваційної інфра-
структури. 

Як засвідчує світовий досвід, ефективна просторова організа-
ція структурних елементів функціональних складових інноваційної 
інфраструктури неможлива без системної координації з боку цент-
ральних та місцевих органів виконавчої влади. Лише у такий спосіб 
можна забезпечити ефективну географічно-просторову організацію 
інноваційної інфраструктури. 

При цьому визначальними чинниками, які мають братися до 
уваги під час планування просторової організації структурних еле-
ментів функціональних складових інноваційної інфраструктури, є: 

потреби територій; 
наявні ресурси (інтелектуальні, технологічні та ін.); 
актуальний стан наявної інноваційної інфраструктури, її кон-

курентні переваги та недоліки; 
галузева спеціалізація інноваційної інфраструктури. 
Урахування даних факторів дозволяє створювати складні ін-

новаційні екосистеми із максимальною віддачею, спроможні забез-
печити створення проривних або радикальних інновацій. 

Розвинена і ефективна інноваційна інфраструктура (разом із 
відповідним людським потенціалом) є однією з обов’язкових пере-
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думов функціонування конкурентоспроможної національної еконо-
міки. Стан інноваційної інфраструктури в Україні вочевидь потре-
бує термінових дій із забезпечення її розвитку і удосконалення. 

Виокремлення напрямів удосконалення інноваційної інфра-
структури, виходячи з особливостей розвитку її функціональних 
складових, дозволяє сформувати засади стратегічного планування 
інноваційного розвитку, забезпечуючи урахування необхідних 
умов та ресурсів, переваг кожного з напрямів. 

Подальші дослідження мають включати розрахунок оптима-
льної стратегії розвитку інноваційної інфраструктури національної 
економіки України на основі певного напряму її удосконалення або 
їх комбінації. 
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ПРИНЦИПИ ВИЗНАЧЕННЯ СТРАТЕГІЧНИХ ЦІЛЕЙ,  
ПРІОРИТЕТІВ І ІНДИКАТОРІВ ДЕРЖАВНОГО  
РЕГУЛЮВАННЯ ЛЮДИНОЦЕНТРИСТСЬКОГО  

РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ 

Проектом Державної стратегії регіонального розвитку на пе-
ріод до 2027 року, формуванням якого займається Міністерство  
розвитку громад і територій України з 13 березня 2019 р., реалізу-
ється девіз «Розвиток та єдність, орієнтовані на людини» [1, 2]. 

У відповідності до конституційного принципу пріоритетів ін-
тересів людини у державній політиці метою державної регіональної 
політики на період до 2027 р. визнано підвищення рівня життя на-
селення незалежно від місця проживання людини в згуртованій, де-
централізованій, конкурентоспроможній і демократичній Україні. 

Формування людиноцентристського розвитку орієнтовано на 
забезпечення цільової орієнтації соціально-економічної та регіо- 
нальної політики (як її органічної складової) на людину, на люд- 
ський капітал, на людський потенціал, на людський розвиток кож-
ного окремого регіону та держави в цілому. 

В Україні інституалізація людиноцентристського підходу в 
політиці, стратегіях та у програмах розвитку відбувається послі- 
довними етапами рейтингової оцінки складових та інтегрального 
значення Індексу регіонального людського розвитку (ІРЛР). Це 
здійснювалося з 1999 по 2011 р. за статистичними забезпеченнями 
Методики вимірювання ІРЛР 2001 року та з 2012 р. – за аналогіч-
ною Методикою 2012 р. на статистичній базі з 2004 року. 

Використовуючи ці Методики 2001 і 2012 рр., Держкомстат 
та Державна служба статистики з 2000 року видавали щорічний ста-
тистичний бюлетень «Регіональний людський розвиток» [3,4]. Він 
містив результати розрахунків складових й інтегрального значення 
ІРЛР за дев’ятьма аспектами людського розвитку та 92 показникам 
за Методикою 2001 р. та за шістьма аспектами людського розвитку 
і 33 показникам за Методикою 2012 р. 

Статистичні бюлетені «Регіональний людський розвиток» 
практично завжди включали Методику виміру ІРЛР 2012 р. і ре-  
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зультати рейтингової оцінки місць адміністративних областей на 
єдиній шкалі, а також його значення в цілому по Україні. В перед-
мові кожного бюлетеня підкреслювалась необхідність підвищення 
ролі Людини в державотворенні України [5]. 

Орієнтація Державної стратегії регіонального розвитку Укра-
їни на Людину в контексті узгодженості з Регіональними стратегі-
ями засвідчило визнання Людей епіцентром прогресу, тому що 
Людський розвиток став не лише ключовою метою, а й найбільш 
важливим детермінантом і чинником соціально-економічного роз-
витку регіонів та держави в цілому. 

В зв’язку з цим органам центральної і регіональної влади не-
обхідно, з одного боку, більшу увагу зосереджувати на заохоченні 
Людей до їх особистого розвитку, посилення їх ролі у суспільстві 
та розширенню їх можливостей щодо вибору свого майбутнього. З 
іншого боку, органам державної влади різних рівнів адміністра- 
тивно-територіального устрою необхідно дбати, щоб Люди брати 
на себе відповідальність як за свій вибір, так і за його реалізацію.  

Саме ці визначення процесів взаємодії Людей та органів дер-
жавної влади на усіх рівнях адміністративно-територіального уст-
рою дозволили б замістити сепаратистські настрої населення Укра-
їнського Донбасу впровадженням ідей і положень бюджетного фе-
дералізму в унітарній державі, як основи фінансового забезпечення 
стабільного соціально-економічного (в тому числі і людського)  
розвитку кожного регіону та держави в цілому як суверенної, неза-
лежної та унітарної [6]. 

Накопичені результати рейтингової оцінки складових та ін- 
тегрального визначення ІРЛР по 27 адміністративно-територіаль-
ним одиницям України (24 області, АР Крим, м. Київ та Севасто-
поль) створили передумови переходу до планово-прогнозних роз-
рахунків відповідних показників-стимуляторів людського розвитку 
та показників-дестимуляторів людського розвитку з можливостями 
їх проектної оптимізації для визначення стратегічних пріоритетів  
і стратегічних індикаторів людиноцентристського, а згодом і соціа-
льно-економічного розвитку кожного регіону України як суверен-
ної, незалежної і унітарної держави. 

Доречним стає соціологічний аналіз етапів формування соці-
ально-економічної і регіональної політики, які втілювалися у відпо-
відних Стратегіях на перспективу 3-5-10 років з орієнтацією на 
людський розвиток. 

Мета статті: обґрунтування алгоритму (логічної схеми) ви-
значення стратегічних цілей, стратегічних пріоритетів і стратегіч- 
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них індикаторів людиноцентристського розвитку на основі узагаль-
нення принципів їх визначення у Державних стратегіях регіональ-
ного розвитку України на періоди до 2015, 2020 та 2027 рр. та  
прогнозно-планових розрахунків Індексу регіонального людського 
розвитку конкретних адміністративних областей. 

Розглядаючи основні проблеми розвитку регіонів, Державна 
стратегія регіонального розвитку на період до 2015 року (затвер-
джена постановою Уряду від 21 липня 2006 р. № 1001 за підписом 
прем’єр-міністра України Юрія Єханурова) визнала людський по-
тенціал основним стратегічним ресурсом і чинником економічного 
зростання в регіонах [7]. 

В постанові констатувалось, що процес використання люд- 
ського потенціалу в регіонах уповільнився через ситуацію, що скла-
лася на ринку праці, низький рівень якості надання соціальних по- 
слуг та освіти, зниження доходів та рівня особистого споживання, 
поширення бідності. 

Розв’язання потребувала проблема збереження і зміцнення 
трудового потенціалу, що має велике значення для сталого соціа-
льно-економічного розвитку України. Кількісні та якісні параметри 
трудового потенціалу в умовах кризових явищ в економіці та соці-
альних протиріч у суспільстві були визнані основним чинником  
розвитку регіонів. 

Саме тому основною метою державної регіональної політики 
України на період до 2015 року стало створення умов, що надали б 
змогу регіонам повністю реалізувати наявний потенціал, зробити 
максимальний внесок в національну економіку, здобути конкурен-
тні переваги на зовнішньому ринку. 

Забезпечення розвитку людських ресурсів було визнано дру-
гим стратегічним завданням Державної регіональної політики на 
період до 2015 року поряд з підвищенням конкурентоспроможності 
регіонів та зміцнення їх ресурсного потенціалу (перше завдання), 
розвитком міжрегіонального співробітництва (третє завдання), 
створення інституціональних умов для регіонального розвитку (че-
тверте завдання). 

Стратегічними індикаторами моніторингу виконання другого 
стратегічного завдання були визначені показники Індексу людсь-
кого розвитку, рівня освіченості населення, середньомісячного 
рівня доходів у розрахунку на одну особу, кількість зареєстро-
ваних злочинств (правопорушень), у тому числі серед підлітків. 

Крім того, пріоритетними напрямами забезпечення розвитку 
людських ресурсів були наголошені, по-перше, забезпечення висо- 
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ких стандартів навчання, доступного для працівників протягом 
усього періоду їх виробничої діяльності, по-друге, активізація спів-
праці у сфері освіти і науки, по-третє, забезпечення повної зайня-
тості працездатного населення. Зрозуміло, що моніторинг цих трьох 
пріоритетних напрямів повинен був здійснюватися системою стра-
тегічних індикаторів, передбачених постановою Уряду від 24 липня 
2006 року № 1001 [7, с. 59-63]. 

Серед 9 основних принципів політики регіонального роз- 
витку в Україні на період до 2015 року (програмування; концентра-
ції; синхронізації дій; поляризованого розвитку; додатковості;  
субсидіарності; збалансованого розвитку партнерства і єдності) 
принцип єдності одночасно ставав однією з цілей регіонального  
розвитку. 

Досягнення органічно-діалектичної єдності регіонального ро-
звитку передбачалось забезпечити в усіх трьох вимірах [7, с. 26]: 

1. Суспільної єдності, яка полягала у зменшенні відмінностей 
між окремими регіонами у використанні людських ресурсів та рівні 
життя населення. 

2. Економічної єдності, яка полягала у зменшені відмінності 
в економічному розвитку між регіонами. 

3. Просторової єдності, яка полягала у створенні інфраструк-
турних умов для розвитку периферійних регіонів. 

Але, незважаючи на те, що Державною стратегією регіональ-
ного розвитку на період до 2015 року була передбачена система  
24 показників взаємоузгодження діяльності центральних і місцевих 
органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування 
щодо розвитку регіонів, нова, чергова Державна стратегія регіона-
льного розвитку на період до 2020 року (затверджена постановою 
Уряду від 06 серпня 2014 року № 385) не включала результати ана-
лізу виконання стратегічного завдання до 2015 року щодо забезпе-
чення розвитку людських ресурсів на основі принципу єдності та 
партнерства між Урядом та обласними радами шляхом укладання 
Угод щодо регіонального розвитку [8]. 

Тобто, формування нормативно-правової бази запровадження 
нових механізмів стимулювання розвитку регіонів не було завер-
шено згідно із Законом України «Про стимулювання розвитку регі-
онів», який був прийнятий 08.09.2005 року і набрав чинності з 
01.01.2006 року. 

Ретельному аналізу повинно було б приділено проблемам вза-
ємодії органів загальнонаціональної та регіональної влади при ви-
конані статті 66 «Збалансування місцевих бюджетів» Закону Укра- 
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їни «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 року  
№ 280/97-ВР [9]; статті 17 «Повноваження в галузі соціально-еко-
номічного розвитку» Закону України «Про місцеві державні адміні-
страції» від 09. 04. 1999 року № 586-XIV [10] та статті 20 «Основні 
засади фінансового забезпечення надання державних соціальних га-
рантій» Закону України «Про державні соціальні стандарти та дер-
жавні соціальні гарантії» від 05. 10. 2000 року № 2017-III [11]. 

Крім того, в Державній стратегії регіонального розвитку на 
період до 2020 року відсутня оцінка виконання розпорядження Ка-
бінету Міністрів України від 13 березня 2013 року № 208-р «Про 
затвердження плану заходів на 2013-2015 роки щодо реалізації 
Стратегії реформування системи надання соціальних послуг» [12]. 
Насамперед, необхідно було своєчасно затвердити 15 державних 
стандартів соціальних послуг, якими визначені зміст, обсяг, норми, 
нормативи, умови та порядок надання соціальних послуг, показ-
ники якості їх надання. 

Основними принципами державної регіональної політики на 
період до 2020 року були визначені: конституційність і закон-
ність; співробітництво; паритетність; відкритість; субсидіар-
ність; координація; єдність; історична спадкоємність; сталий  
розвиток (дев'ять уточнених принципів проти дев'яти принципів 
регіональної політики на період до 2015 року) [8, с. 7]. 

Натомість, не вистачає принципу «чесності і відповідально-
сті влади» як духовної складової менталітету українського чинов-
ництва. Також, змістовне розкриття сталого розвитку повинно було 
б здійснено не технократично, а гуманітарно, як основи невід’ємних 
прав людини на життя та повноцінний розвиток за економічними, 
соціальними та екологічними вимірами. 

Метою стратегічною спрямування державної регіональної по-
літики до 2020 року були визначені три органічні складові: 

1. Розвиток та єдність, орієнтовані на людину.
2. Досягнення економічного зростання регіонів шляхом ви-

користання власного потенціалу та реалізації ефективної державної 
регіональної політики і, як наслідок, підвищення рівня життя 
населення. 

3. Інтеграція регіонального, економічного, інформаційного,
освітнього, культурного простору до загальноукраїнського просто-
ру, в якому особа має змогу для самореалізації та підвищення якості 
життя незалежно від місця проживання (єдність загальноукраїн-
ського простору). 
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Виконанням зазначеної мети передбачалось досягнення 
більш вищих рівнів стандартів і якості життя людей, зростання 
можливостей для створення та ефективного функціонування парт-
нерських відносин між суспільством, державою і бізнесом. 

Цілями державної регіональної політики до 2020 року були 
визнані: «Підвищення рівня конкурентоспроможності регіонів», 
«Територіальна соціально-економічна інтеграція і просторовий  
розвиток», «Ефективне державне управління у сфері регіонального 
розвитку» [8, с. 12; с. 20; с. 29]. 

Реалізація Стратегії сталого розвитку «Україна–2020» також 
була націлена на впровадження в Україні європейських стандартів 
життя та вихід нашої незалежної держави на провідні позиції у світі. 
З 25 стратегічних індикаторів реалізації Стратегії (схвалена Указом 
Президента України 12 січня 2015 року № 5/2015), сім індикаторів 
були пов'язані з розвитком людського капіталу [13]: 

1. Чисельність професійних військових на 1000 населення 
збільшиться із 2,8 до 5,6 осіб за розрахунками Стокгольмського 
міжнародного інституту дослідження миру; 

2. Оновлення кадрового складу державних службовців у 
правоохоронних органах, судах, інших державних органах на  
70 відсотків; 

3. 75 відсотків випускників загальноосвітніх навчальних 
закладів володітимуть щонайменше двома іноземними мовами, що 
підтверджуватиметься міжнародними сертифікатами; 

4. Середня тривалість життя людини за розрахунками 
Світового банку підвищиться на 3 роки; 

5. Валовий внутрішній продукт (за паритетом купівельної 
спроможності) у розрахунку на одну особу, який розраховує 
Світовий банк, підвищиться до 16 000 доларів США; 

6. Україна разом із Світовим банком розробить показник 
добробуту громадян, визначиться з його цільовим значенням та 
проводитиме моніторинг змін такого показника; 

7. За глобальним індексом конкурентоспроможності у 
боротьбі за таланти, який розраховує одна з провідних світових 
бізнес-шкіл INSEAD, Україна увійде до 30 кращих держав світу.  

Входження нашої держави до 50 кращих країн світу за Індек-
сом людського розвитку було передбачено Середньостроковим пла-
ном пріоритетних дій Уряду на період до 2020 року, який був за-
тверджений розпорядженням Уряду від 03.04.2017 року № 275-р 
[14]. 
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І це при умовах, що Україна за Індексом людського розвитку 
посідала 83 місце у 2013 році, погіршив на 5 позицій цей результат 
проти 78 місця у 2012 році, та 88 місце у рік затвердження вказаного 
розпорядження, – у 2017 році. Тобто за 4 роки (2017-2020 рр. ) не-
обхідно було подолати відстань у 38 місць (88-50). Це – цинічний 
популізм охлократії, підсилений невіглаством. 

Метою регіональної політики в Україні на період до 2027 
року визначено «Розвиток та єдність, орієнтовані на людину», 
яка була першою органічною складовою мети стратегічного спря-
мування державної регіональної політики на період до 2020 року  
і визначає гідне життя для кожного в згуртованій, децентралізо-
ваній, конкурентоспроможній і демократичній Україні [2]. 

Соціальні бачення нової політики регіонального розвитку 
ґрунтуються на врахуванні при стратегічному та просторовому пла-
нуванні ключових викликів, які впливають на людину, інфраструк-
туру, економіку та природне середовище. При цьому, секторальні 
політики, державні та регіональні програми розвитку мають відпо-
відати Генеральній схемі планування територій України [2]. І це – 
після знищення РВПС України НАН України та ЕНДІ Держплану 
України!? 

Проектом Державної стратегії регіонального розвитку Укра-
їни на період до 2027 року наголошено, що нова політика регіона-
льного розвитку буде проводитися з дотриманням наступних прин-
ципів: субсидіарність; комплексний територіальний підхід; парт-
нерство та співпраця; територіальна та секторальна концентра-
ція; прийняття рішень на основі доказів; сталі інвестиції; розви-
ток мереж; просторового планування як відповідності планування 
та реалізації програм та проектів регіонального розвитку Гене- 
ральній схемі планування територій України [2, с. 59, 60]. 

Особливої уваги заслуговує вперше визначений такий прин-
цип регіональної політики як прийняття рішень на основі дока-
зів: заплановані заходи повинні базуватися на основі отриманого 
досвіду, зібраних даних, висновків, рекомендацій, аналізів та  
оцінки для забезпечення та підтримки високих стандартів управ-
ління та реалізації регіональної політики. Реалізація цього прин-
ципу вимагає функціонування відповідних спеціалізованих аналіти-
чних засобів, баз даних, формування та оцінки політики. 

Критерієм ефективності державної соціально-економічної, 
регіональної, інноваційно-інвестиційної, екологічної політики є 
ІРЛР, який включає усі складові, що характеризують ці види полі-
тик. Тому здійснення планово-прогнозних розрахунків ІРЛР з еле- 
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ментами проектної оптимізації складових стають передумовами до-
тримання цього важливого принципу. 

В проекті Державної стратегії регіонального розвитку Укра-
їни на період до 2027 року «Розвиток та єдність орієнтовані на 
людину» при розгляді виклику 3 «Погіршення якості людського ка-
піталу» наголошено, що за 2017 рік Україна отримала значення Ін-
дексу людського розвитку (ІЛР) 0,751, що перенесло її до високої 
категорії людського розвитку – на 88 позицію зі 189 країн та тери-
торій. За період з 1990 року по 2017 рік значення ІЛР України  
збільшилося з 0,705 до 0,751, тобто на 6,5% [2, с. 14]. 

За період з 1990 по 2017 рік очікувана тривалість життя при 
народженні в Україні збільшилась на 2,3 роки, середня кількість ро-
ків навчання збільшилася на 2,2 року, а очікувана кількість років 
навчання зросла на 2,6 року. 

У 2017 році ВНД на душу населення України скоротився при-
близно на 24,4 відсотка в період між 1990-2017 рр., але збільшився 
порівняно з 2015 роком на 750 дол. США – з 7375 дол. США на одну 
особу до 8130 дол. США. 

Висока позиція України в рейтингу склалася передусім за-
вдяки тому, що громадяни України мають достатньо високий рівень 
грамотності і освіченості населення. За індексом «Освіта» насе-
лення України згідно з рейтингом глобального людського капіталу, 
який був підготовлений з ініціативи Всесвітнього економічного фо-
руму, посідає 5 місце в світі. 

Наведені індикатори ІЛР рейтингової оцінки позицій України 
з іншими країнами і територіями наведені за визначенням Програми 
розвитку ООН як підсумковий показник для оцінки довгостроко-
вого прогресу в трьох основних аспектах людського розвитку: 

1. Довготривале та здорове життя – вимірюється середньою 
тривалістю життя. 

2. Рівень знань – вимірюється середньою кількість років, ви-
трачених на освіту дорослим населенням, тобто середньою кіль-
кість років навчання протягом життя у людей віком від 25 років, 
а доступ до навчання та знань – очікуваними роками навчання для 
дітей першокласників, тобто загальною кількість років навчання, 
на які дитина, що досягає шкільного віку, може розраховувати, 
якщо панівні моделі вікових показників зарахування до школи зали-
шаються незмінними протягом життя дитини. 

3. Гідний рівень життя – вимірюється валовим національним 
доходом (ВНД) на душу населення в доларах постійної купівельної 
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спроможності рівня 2011 року, конвертованих за коефіцієнтами пе-
реходу на паритет купівельної спроможності (ПКС). 

У порівнянні з Державною стратегією регіонального розвитку 
України на період до 2020 року в проекті Державною стратегією 
регіонального розвитку України на період до 2027 року відсутні 
помилки у наведенні результатів рейтингової оцінки ІЛР нашої 
держави у 2013 році. Але віднесення нашої держави до країн 
високої категорії людського розвитку методологічно є невірним, 
тому що до цієї категорії відносяться 50-55 перших країн світового 
рейтингу, а Україна у 2017 році займала 88 позицію. Отже, Уряд 
мав би розраховувати рівень ІЛР за умови збереження Україною 
досягнутого у 1993 р. місця серед 50-ти перших країн, але це б 
засвідчило його безпорадність. 

У Глобальному Звіті з людського розвитку 1993 року Україна 
входила до складу країн з високим рівнем людського розвитку 
(таких країн було 55) і посідала 45 місце зі 174 країн і територій. 

В рік Революції Гідності – у 2013 році – до групи країн з ви-
соким рівнем людського розвитку входило 54 країни (поряд із 47 
країнами з надзвичайно високим рівнем людського розвитку) Укра-
їна займала 83 місце зі 187 країн і територій (значення ІЛР склало 
0,734). У цьому році за ІЛР Білорусь займала 53 місце (0,786), а Ро-
сійська Федерація – 57 місце (значення ІЛР – 0,778). 

Індекс людського розвитку України за 2013 рік склав 0,734 
і був нижче середнього значення для країн із високим рівнем люд-
ського розвитку (0,735) і середнього для країн Європи та Централь-
ної Азії (0,738). 

Україна за даними Державної служби статистики у 2014 році 
(з початку бойових дій на Українському Донбасі) погіршила свій ре-
зультат на п’ять позицій порівняно з 2013 роком але поліпшила його 
на дві позиції у 2015 році зайнявши 81 місце серед 188 країн і тери-
торій світу. 

У 2016 році за Індексом людського розвитку Україна посіла 
84 місце, а у 2017 році – 88 місце серед 188 країн і територій світу. 

У 2019 році напередодні чергових виборів Президента Укра-
їни один з претендентів на цей пост – лідер партії «Основа» Сергій 
Олексійович Тарута – наголошував наступне: «Протягом 
останніх трьох років ООН констатує відсутність прогресу в Ук-
раїні щодо розвитку людського капіталу. Наша країна зараз опи-
нилась на 88-ій позиції зі 189 країн світу, на одному рівні з Еква-
дором, Перу та Колумбією. Всі європейські держави – набагато 
вище. 
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Моя висока мета – підняти Україну в топ-25 країн світу 
за Індексом людського розвитку. Прийшов час в центр держав-
ної політики поставити загальнолюдські цінності» [15, с. 3]. 

Стратегічна ціль С.О. Тарути та його команди – топ-30; вход-
ження України до складу провідних економічних держав передба-
чено стратегією економічного зростання нашої держави – Доктри-
ною збалансованого розвитку «Україна–2030», яка була розроблена 
вченими-економістами і бізнес-спільнотою. 

Нажаль, в проекті Державної стратегії на період до 2027 р. не 
наведені результати рейтингових оцінок ІРЛР областей України в 
період з 2013 р. по 2017 р., які є необхідними для здійснення пла-
ново-прогнозних розрахунків на період до 2027 року з визначенням 
рівня та динаміки відповідних стратегічних індикаторів: показни-
ків-стимуляторів людського розвитку та показників-дестимулято-
рів людського розвитку в регіонах. 

Як умисний недолік ілюстрації рейтингової оцінки ІРЛР ад-
міністративних областей, як і ІЛР України в цілому, стало наве-
дення динаміки цих критеріїв без позначення місця регіону чи Ук-
раїни в останньому календарному році у порівняні 1993 та 1990 рр. 

Також мало місце свідоме інформаційно-методичне невірне 
наведення результатів рейтингової оцінки ІРЛР Луганської і Доне-
цької областей для того щоб не визнавати помилок і прорахунків 
органів загальнонаціональної влади в минулому (як мінімум, з 2000 
до 2013 р.) та рішення надто поспішного введення т. з. АТО в Укра-
їнському Донбасі. 

Так, в Державній стратегії регіонального розвитку України на 
період 2020 р., яка була затверджена Урядом на початку серпня 
2014 р. (від 06.08.2014 № 385), коли вже була відома статистична 
звітність «Регіональний людський розвиток» за результатами  
2013 р., рейтингові оцінки динаміки ІРЛР областей представлені за 
2011 р., а рівень ІРЛР – за 2012 р. 

Наведені результати рейтингової оцінки ІРЛР адміністратив-
них областей були представлені за підсумками 2011 р. з викорис-
танням Методики вимірювання людського розвитку 2012 р., що 
штучно підвищувало позиції Луганської Донецької областей, які 
вони традиційно займали з 1999 по 2013 р. – 26 і 27 місця з 27, ін-
коли міняючись місцями. 

Індикатори безпосередньо розвитку людського капіталу були 
передбачені також Основними прогнозними макропоказниками 
економічного і соціального розвитку України на 2018-2020 роки 
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(схваленого постановою Уряду від 31 травня 2017 р. №411), а саме 
[16]: 

1. Фонд оплати праці найманих працівників і грошового
забезпечення військовослужбовців, млрд грн. 

2. Середньомісячна заробітна плата працівників, брутто:
номінальна, гривень; номінальна, скорегована на індекс споживчих 
цін, відсотків до попереднього року. 

3. Кількість зайнятих економічною діяльністю у віці 15-70
років, млн осіб. 

4. Рівень безробіття населення у віці 15-70 років за методоло-
гією Міжнародної організації праці, відсотків до економічно актив-
ного населення відповідного віку. 

Виникають питання щодо невиконання відповідних статей 
вказаних Законів України та стратегічних індикаторів регіональ-
ного та загальнонаціонального розвитку як до 2015, так і до 2020 
років. 

Насамперед, що це – цинічний популізм чи стале невігластво? 
Чи, може, це правовий нігілізм, чи негативні дії об’єктивних обста-
вин? Чи, можливо, наслідки порад (не умисних або умисних) недо-
статньо кваліфікованих грантових міжнародних консультантів і ек-
спертів? Чи, можливо, відсутність належної професійної фахової 
підготовки та патріотизму працівників і керівників національної та 
регіональних і місцевих органів влади? Чи, можливо, це результат 
знищення ЕНДІ Держплану України, РВПС України НАН України, 
ряду ВНЗ МОН України, наукові розробки, рекомендації та пропо-
зиції яких були обов’язковими для впровадження в життєдіяльність 
українського народу? 

Питань значно більше, ніж маємо відповідей. 
А відповідь одна: необхідність впровадження обов’язкових 

процедур підготовки і прийняття загальнодержавних рішень за уча-
сті вітчизняної гуманітарної та фундаментальної і прикладної еко-
номічної наук. 

Але ніхто й досі не поніс, та мабуть і не понесе, ніякої істори-
чно та юридично визнаної відповідальності або публічного осуду за 
свої популістські рішення. 

Соціальна стратифікація населення, а також розподіл україн-
ського чиновництва за доходами, за причетністю до влади, за рів-
нями професіоналізму сприяла, на засадах охлократії, формуванню 
олігархічної системи управління не тільки регіональною, а й націо-
нальною економікою. 
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Виходячи з предмету і об’єкту аналітичного дослідження, ос-
новними напрямками переходу до стратегічного планування та дер-
жавного регулювання людиноцентристського розвитку в сучасних 
умовах стають: 

по-перше, посилення ролі держави у визначенні та 
регламентуванні адміністративно-фінансової підтримки мінімально 
припустимих соціальних стандартів і норм життєдіяльності людей 
шляхом організації розробки і контролю реалізації Національної  
і Регіональних програм людського розвитку на періоди до 2027 та 
до 2030 років «з внесенням відповідних змін до Бюджетного 
Кодексу України»; 

по-друге, впровадження елементів і положень бюджетного 
федералізму та соціально адекватного менеджменту в механізм 
ефективного державного управління та врядування на загально-
національному, регіональному та місцевих масштабах ринкового 
господарювання; 

по-третє, розробка Планового Кодексу України (поряд з 
Бюджетним і Податковим Кодексами) щодо регламентації форм, 
термінів дії і строків формування, відповідальності центральних і 
територіальних органів законодавчої та виконавчої влади за підго-
товку, прийняття і виконання планових рішень щодо підвищення 
ефективності ринкових соціально-економічних відносин за участі 
вітчизняної гуманітарної і економічної науки. 

Підвищення рівня конкурентоспроможності регіону, як ці-
льова орієнтація регіональної політики до 2020 року (те ж саме мало 
місце у прогнозно-плановій регламентації цілеспрямованості регіо-
нів на період до 2015 року) при одночасному наголошенні людино-
центристського підходу до соціально-економічного розвитку було 
методологічно помилковим. 

У соціально орієнтованій економіці першою ціллю регіональ-
ного розвитку (або його першим завданням) завжди повинно бути 
підвищення рівня і якості життя населення як основи державності. 

Індекс конкурентоспроможності регіону та Індекс регіональ-
ного людського розвитку мають різні соціальні ролі в державотво-
ренні. 

Перший критерій сприяє відцентровості розвитку регіонів від 
єдиного стриженя загальнонаціональної економіки – її конституцій-
ної гуманітарності. 

Другий критерій забезпечує досягнення доцентровості в роз-
витку регіонів до їх органічної єдності в межах територіальної цілі-
сності держави. 
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Причинно-наслідкові зв’язки розглянутих критеріїв форму-
ють визначення їх субординації при використанні людиноцентрист-
ського підходу до соціального планування таким чином: рівень та 
динаміка складових і інтегрального значення Індексу конкуренто-
спроможності регіонів є засобами підвищення рівня та динаміки Ін-
дексу регіонального людського розвитку. 

У зв’язку з цим, найважливішим стає недопущення критич-
них промахів та управлінських прорахунків у визначенні цілеспря-
мованості державної регіональної політики на періоди до 2027 та 
2030 років. 

Досягнення основної мети регіональної політики та довготе-
рмінового бачення майбутнього України проектом Державної стра-
тегії регіонального розвитку на період до 2027 р. передбачено реа-
лізувати на основі наступних трьох стратегічних цілей [2, с. 63-65]. 

Ціль 1. Формування згуртованої країни в соціальному, 
економічному, екологічному та просторовому вимірах. 

Доцільно навести одне з провідних завдань досягнення пер-
шої цілі – відновлення та розбудова територій Донецької і Лугансь-
кої областей, що постраждали внаслідок війни на сході України. 

Ціль 2. Підвищення рівня конкурентоспроможності регіо-
нів. 

Серед першочергових вона включає такі операційні цілі та за-
ходи як «Розвиток людського капіталу» з визначенням таких скла-
дових: 

1. Вища та професійна освіта.
2. Навчання протягом усього життя.
3. Збільшення ресурсів на ринку праці.
Але чому це «Людський капітал» за наведеними аспектами 

став фактором підвищення конкурентоспроможності регіонів? 
Може навпаки, складові Індексу конкурентоспроможності регіонів 
(ІКР) повинні розглядатись як фактори підвищення Індексу регіо-
нального людського розвитку (ІРЛР) за аспектом «Відтворення на-
селення». 

У порівняні з Порядком і Методикою оцінки ІРЛР у 2019 р. за 
результатами 2018 р. невипадковим слід вважати перенесення впро-
вадження Порядку і Методики оцінки ІКР на 2020 р. за результа-
тами 2019 р. (на виконання постанови Уряду від 19.09.2018 № 768 
«Про внесення змін до Порядку проведення розрахунку індексу кон-
курентоспроможності  регіону») [17]. 
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Ціль 3. Ефективне людиноцентричне багаторівневе вря-
дування. 

Досягнення цієї цілі передбачає формування ефективної сис-
теми адміністративно-територіального устрою та завершення ре- 
форми місцевого самоврядування та територіальної організації 
влади зі створенням системи органів публічної влади, дружньої до 
людини і не обтяжливої для публічних фінансів. 

Підсумовуючи викладене, необхідно констатувати наступні 
сутність та зміст подальшого цілеспрямованого дослідження проце-
сів і процедур, складових і важелів державного регулювання люди-
ноцентристського розвитку в регіонах. 

На виконання постанови Уряду від 11 листопада 2015 року  
№ 932 «Про затвердження Порядку розроблення регіональних стра-
тегій розвитку і планів заходів з їх реалізації, а також проведення 
моніторингу та оцінки результативності реалізації зазначених ре- 
гіональних стратегій і планів заходів» [18] має місце наявна потреба 
в стратегічному прогнозуванні ІРЛР та соціально-економічному 
проектуванні його складових для використання: 

по-перше, при розробці нових Регіональних стратегій 
розвитку адміністративних областей на періоди до 2027 та 2030 рр.; 

по-друге, при розробці проектів Планів заходів з реалізації 
Регіональних стратегій на період до 2027 року – на три роки 
(перший етап: 2021-2023 рр. ) та на чотири роки (другий етап: 2024-
2027 рр.); 

по-третє, для досягнення національних завдань адаптованих 
для України 7 Цілей Розвитку Тисячоліття на період до 2015 року 
(для тих регіонів, де вони не досягнуті) та декілька цілей з 17 Цілей 
Сталого Розвитку людства на період до 2030 року [19, 20]. 

Визначення стратегічних цілей Регіональних стратегій необ-
хідно здійснювати шляхом вибору трьох-чотирьох або восьми з сім-
надцяти Цілей Сталого Розвитку на період до 2030 року (з конкре-
тизацією національних завдань і визначенням стратегічних індика-
торів). 

Прогнозування складових і в цілому ІРЛР кожного регіону 
держави за Методикою виміру людського розвитку 2012 року стає 
наступним етапом розробки Регіональних стратегій розвитку. Про-
гнозні розрахунки ІРЛР доцільно проводити за усіма 33 показни-
ками Методики виміру ІРЛР 2012 року на статистичній базі  
з 2004 року. 

Отримані результати дозволять визначити вже стратегічні 
пріоритети Регіональних стратегій для кожної окремої території 
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держави. Так, прогнозні розрахунки ІРЛР Хмельницької області на 
2016-2020 рр. засвідчили на необхідність приділення першочерго-
вої уваги динаміці наступних семи показників з тридцяти трьох [21, 
22]: 

1) коефіцієнт злочинності (кількість зареєстрованих злочинів
на 100 тис. населення); 

2) забезпеченість житлом у містах (загальна площа у
розрахунку на 1 особу), м2; 

3) інтегральний показник стану навколишнього середовища;
4) питома вага домогосподарств, які робили заощадження,

або купували нерухомість (ОУЖД), %; 
5) рівень зайнятості населення (частка зайнятих серед

населення 18-65 років), %; 
6) частка працівників, які працюють в умовах. що не

відповідають санітарно-гігієнічним нормам, %; 
7) рівень охоплення соціальним страхуванням (частка

застрахованих осіб у зайнятому населенні), %. 
Обґрунтування соціально необхідного рівня наведених пока-

зників кожного прогнозного року стає наступним етапом розробки 
Регіональних стратегій адміністративних областей щодо визна-
чення їх динаміки вже як стратегічних індикаторів. 

Економіко-статистичний аналіз оцінки ІРЛР Луганської і До-
нецької областей з використання кореляційної матриці дозволив 
спочатку визначити 16 показників з 33 Методики виміру ІРЛР 
2012 р. на статистичній звітності з 2009 року, а потім тільки 10 по-
казників-індикаторів людського розвитку в цих областях, з яких  
9 виявились однаковими [23, 24]: 

1) коефіцієнт злочинності (кількість зареєстрованих
злочинів на 100 тис. населення); 

2) кількість хворих з вперше встановленим діагнозом
алкоголізму і алкогольних психозів, розладу психіки та поведінки 
внаслідок вживання наркотиків та інших психоактивних речовин 
(на 100 тис. населення); 

3) кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування (на 100 тис. дітей 0-17 років); 

4) коефіцієнт підліткової народжуваності (15-17 років);
5) рівень бідності за відносним критерієм, % (питома вага

населення, еквівалентні сукупні витрати якого не перевищують 
75% медіанного рівня); 

6) питома вага домогосподарств, які робили заощадження,
або купували нерухомість (ОУЖД), %; 
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7) рівень зайнятості населення (частка зайнятих серед 
населення 18-65 років), %; 

8) рівень безробіття (частка безробітних серед населення 18-
65 років); 

9) частка осіб із вищою освітою серед населення 25 років і 
старше, %. 

Тільки по одному показнику-індикатору мало місце наявність 
різниці областей Українського Донбасу у визначення стратегічних 
пріоритетів для розробки Регіональних стратегій на період до 2027 
року. Це «забезпеченість житлом у містах» для Донецької області 
та «рівень бідності» для Луганської області [23, 24]. 

Тобто, на Хмельниччині при розробці Регіональної програми 
людського розвитку у складі Регіональної стратегії на період до 
2020 року особливу увагу слід було приділити наведеним семи  
показникам-індикаторам ІРЛР для визначення стратегічних пріори-
тетів. 

В Луганській та Донецькій областях Українського Донбасу 
при виконанні прогнозних розрахунків ІРЛР на 2014-2020 рр. 
(тобто після початку громадського-військового конфлікту) необ-
хідно вже проектувати динаміку 10 показників-індикаторів ІРЛР 
для визначення стратегічних пріоритетів соціально-економічного 
розвитку та обґрунтування їх рівня як стратегічних індикаторів. 

Крім того, порівнюючи прогнозні показники-індикатори 
ІРЛР усіх трьох областей, необхідно констатувати щодо визначення 
стратегічними пріоритетами людського розвитку в областях Укра-
їнського Донбасу зменшення: 

кількості хворих з вперше встановленим діагнозом 
алкоголізму і алкогольних психозів, розладу психіки та поведінки 
внаслідок вживання наркотиків та інших психотропів (на 100 тис. 
населення); 

кількості дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування (на 100 тис. дітей 0-17 років); 

коефіцієнта підліткової народжуваності (15-17 років); 
рівня бідності за відносним критерієм, %; 
рівня безробіття (частка безробітних серед населення 18- 

65 років). 
Збільшенню в Луганській та Донецькій областях підлягає ча-

стка осіб із вищою освітою серед населення 25 років і старше, %. 
Висновки з пропозиціями. Розглянута логічна схема визна-

чення стратегічних цілей, стратегічних пріоритетів та обґрунту-
вання стратегічних індикаторів стає основою формування проекту 
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Плану заходів з реалізації Регіональних стратегій, визначених на пі-
дставі розроблення і використання Регіональних програм людсь-
кого розвитку(як бази підготовки Національного плану дій зі ста-
лого розвитку). 

Тобто в умовах децентралізації влади повноваження облас-
них і районних державних адміністрацій повинні регламентуватись 
виходячи з завдань досягнення узгодженості стратегічних цілей, 
стратегічних пріоритетів та стратегічних індикаторів Індексу 
регіонального людського розвитку кожної області з національними 
завданнями Цілей Розвитку Тисячоліття, які діяли до 2015 р. та Ці-
лей Сталого Розвитку, які прийняті на період до 2030 р. 

Згідно постанови Уряду від 11.11.2015 р. №932 «Про порядок 
розроблення регіональних стратегій розвитку і планів заходів з їх 
реалізації, а також проведення моніторингу та оцінки результатив-
ності реалізації зазначених регіональних стратегій і планів заходів» 
розроблення проекту Плану заходів на три перших роки періоду дії 
нової Регіональної стратегії повинна починатися не пізніше як через 
місяць після її затвердження. Проект плану заходів подається на за-
твердження Верховній Раді АР Крим, обласним, Київській та Сева-
стопольській міським радам не пізніше ніж через п’ять місяців після 
затвердження Регіональних стратегій [17, п. 11]. 

Розроблення проекту Плану заходів на наступні чотири роки 
періоду дії Регіональної стратегії повинно починатися не пізніше 
ніж за 15 місяців до завершення першого етапу її реалізації. 

На затвердження Верховній Раді АР Крим, обласним, Київсь-
кій та Севастопольській міським радам проект Плану заходів на 
другий етап подається не пізніше ніж за 12 місяців до завершення 
строку реалізації першого етапу [17, п. 11]. 

Резюмуючи розглянуті вимоги інституалізації термінів розро-
бки і затвердження Державної стратегії регіонального розвитку Ук-
раїни і Регіональних стратегій адміністративних областей на період 
до 2027 року та Планів заходів з їх реалізації на 2021-2023 рр. , мо-
жна констатувати наступне: 

проект Державної стратегії регіонального розвитку України 
на період до 2027 року, яка почала розроблятися з 13 березня 2019 
року, має бути подана на розгляд і затвердження Кабінету Міністрів 
України у червні 2020 року; 

розроблення Плану заходів на 2021-2023 роки з реалізації 
Державної стратегії регіонального розвитку України на період до 
2027 року повинно розпочатися у серпні 2020 року і поданий на 
затвердження Кабінетом Міністрів України у грудні 2020 року; 
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розроблення проектів Регіональних стратегій адміністра-
тивних областей на період 2027 року повинні було розпочатися з 
першого жовтня 2019 року і подані на розгляд і затвердження 
облрадами у грудні 2020 року; 

розроблення проекту Плану заходів на 2021-2023 рр. з 
реалізації Регіональних стратегій областей на період до 2027 року 
повинно розпочатися у лютому 2021 року з поданням на розгляд і 
затвердження облрадами у червні 2021 року. 

В умовах розробки і використання Регіональних програм 
людського розвитку і проектів Планів заходів з реалізації Регіона-
льних стратегій областей пропонується починати розробляти одно-
часно з визначенням: 

стратегічних цілей розвитку областей на основі визначення 
національних завдань Цілей Розвитку Тисячоліття та Цілей Сталого 
Розвитку на період до 2027 року; 

стратегічних пріоритетів і стратегічних індикаторів, отрима-
них на підставі здійснення планово-прогнозних(з елементами 
оптимізації) розрахунків ІРЛР на 2021-2027 рр. 

Враховуючи досвід Робочої групи Хмельницької ОДА з впро-
вадження системи Прогнозування-Програмування-Бюджетування 
(ППБ) в діяльність облдержадміністрації у 2016-2017 рр., рекомен-
дується наступна типова структура проекту Плану заходів першого 
етапу реалізації Регіональних стратегій областей на 2021-2023 рр. 

1. Структура складових 6-ти блок-аспектів Регіональної про-
грами людського розвитку: «Відтворення населення»; «Добробут»; 
«Соціальне становище»; «Гідна праця»; «Комфортне життя»; 
«Освіта». 

2. Напрями і завдання Регіональної програми людського роз-
витку, які відповідають стратегічним цілям розвитку областей за на-
ціональними завданнями Цілей Сталого Розвитку на період до 2027 
року. 

3. Проектні ідеї і масштаби їх впливу, які відповідають стра-
тегічним пріоритетам розвитку областей, включаючи стратегічні 
плани ОТГ. 

4. Терміни виконання і засоби реалізації, які відповідають 
прогнозним значенням стратегічних індикаторів ІРЛР. 

5. Основні умови і ризики здійснення узгодженості проектів 
Планів заходів реалізації Регіональних стратегій з проектами Пла-
нів заходів з реалізації Держаної стратегії регіонального розвитку 
України. 
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6. Орієнтовний фінансовий план за обсягами і джерелами фі-
нансування з обласного і місцевих бюджетів та коштів ОТГ. 

7. Очікувані результати і показники індикатори моніторингу.
Розроблення проекту Плану заходів на 2021-2023 рр. з реалі-

зації Регіональних стратегій областей на період до 2027 року доці-
льно розпочати з кількісної оцінки та якісного аналізу стану вико-
нання Планів заходів на 2015-2017 рр. та на 2018-2020 рр. з реаліза-
ції Регіональних стратегій адміністративних областей на періоди до 
2015 та 2017 рр. 

Особливу увагу слід приділити аналізу виконання національ-
них завдань адаптованих до областей 7 Цілей Розвитку Тисячоліття, 
які діяли в Україні у 2003-2015 рр. 

Отримані результати дозволять уточнити цільові орієнтири ро-
звитку адміністративних областей в Регіональних стратегіях на пе-
ріод до 2027 року та завданнях і проектних ідеях проектів Плану за-
ходів з їх реалізації на 2021-2023 рр. 

Узагальнення досвіду планово-аналітичної роботи органів на-
ціональної і регіональної влади у 2014-2020 рр. та врахування при-
кладних рекомендації і практичних пропозицій вітчизняної еконо-
мічної науки дозволять вдосконалити інформаційно-статистичне та 
організаційно-методичне забезпечення узгодженого стратегічного 
управління соціально-економічним розвитком (з людським розвит-
ком включно) кожної адміністративної області та української дер-
жави в цілому. 
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ПРИНЦИПОВИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ  
ТА РЕАЛІЗАЦІЇ АНТИКРИЗОВОЇ ПРОГРАМИ  

РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ  
РИНКОВИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ 

Протягом останніх років, зважаючи на загальні негативні зміни 
у структурі основних секторів національної економіки, що пов’язані 
із наявністю соціально-економічної та політичної кризи, спостеріга-
ється стійка тенденція до збільшення кількості фінансово-неспро- 
можних підприємств, а також позовних заяв до господарських судів, 
що надходять у зв’язку з вимогами порушення справ про банкрутство 
[1, 2]. Особливо негативним чинником є зростання частки таких під-
приємств практично в усіх галузях економіки України.  

Реалії сьогодення та господарська практика підтверджують, 
що ключові проблеми антикризового управління в умовах розрос-
тання фінансової кризи на рівні підприємства вирішуються їхнім ке-
рівництвом фрагментарно, а реакція у більшості випадків є лише кон-
статацією порушення фінансової рівноваги та стабільності господар-
ської діяльності [3, с. 35]. З метою недопущення переростання кризо-
вого стану підприємства у реальну загрозу його банкрутства на прак-
тиці розробляється система антикризових заходів, що узагальню-
ються в окремих антикризових програмах розвитку. 

Актуальність дослідження даної проблематики викликана 
тим, що сучасні тенденції розвитку національної економіки вимага-
ють формування та впровадження на рівні окремих суб’єктів госпо-
дарської діяльності ефективних антикризових програм розвитку, 
оскільки саме вони дозволять визначити напрями виходу кожного 
підприємства (організації, установи, об’єднання, фірми тощо) із 
кризового стану та уникнути його потенційного банкрутства. 

Проблематика антикризового управління, що пов’язана із не-
обхідністю формування та впровадження ефективних антикризових 
програм розвитку на підприємствах різних форм власності та галу-
зевої підпорядкованості, розробки дієвих інструментів діагностики 
їх фінансового стану, розробляється багатьма українськими та зару-
біжними економістами, серед яких слід відзначити Е. Альтмана, 
У. Бівера, І. Бланка, Дж. К. Ван Хорна, В. Василенка, А. Градова,  
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В. Ковальова, Е. Короткова, Л. Лігоненко, Р. Лиса, О. Пушкаря,  
Р. Таффлера, О. Терещенка, Дж. Хорварда , А. Штангрета та інших 
[4-7].  

У своїх працях сучасні вчені і практики висвітлили загальні  
теоретичні питання антикризового управління [3, 4, 8, 9], розглянули 
чинники, що впливають на вибір програми антикризового управ-
ління підприємством в умовах мінливого конкурентного середовища 
[5, 6, 10, 11], запропонували набір антикризових заходів для підпри-
ємств різних галузей національної економіки [1, 2, 7, 12-19]. 

Проте, віддаючи належне науковому доробку провідних вче-
них у цьому напрямі, слід визнати, що розробка ефективної антикри-
зової програми розвитку на підприємствах разом із її документаль-
ним супроводом та окремими антикризовими заходами в умовах  
розгортання кризових процесів надалі залишається дискусійним, 
практично значущим та повністю не вирішеним науковим завданням, 
що вимагає проведення ретельного наукового дослідження. 

На сучасному етапі розвитку національної економіки, яка  
функціонує в умовах соціальної напруженості, політичної неста- 
більності та обмеженості ресурсного потенціалу її основних галузей 
та ключових секторів, неминуче виникають кризові явища, що у 
майбутньому призводять до погіршення фінансового стану бага-
тьох ринкових суб’єктів та відкриття проваджень щодо процедури 
їх банкрутства. В цих умовах застосування виваженої антикризової 
програми розвитку на підприємствах є важливим напрямом їх фі-
нансової стабілізації та оздоровлення господарсько-фінансової дія-
льності. 

Разом з тим, на сьогодні в управлінській науці та практиці  
господарської діяльності низка питань науково-методичного та 
прикладного характеру залишаються недостатньо висвітленими. 
Зокрема, зміст процесів переростання кризової ситуації у глибоку 
фінансову кризу, що призводить до банкрутства підприємства та  
ліквідації бізнесу, розглядається достатньо поверхово, запропоно-
вані діагностичні моделі діагностики банкрутства мають обмеже-
ний характер застосування, функціональне наповнення антикризо-
вих програм розвитку залишається прихованим від переважної  
більшості працівників підприємств та широкої громадськості. 

Створення та практична імплементація повноцінної антикризо-
вої програми розвитку на сучасному підприємстві разом із її докумен-
тальним супроводом на сьогодні є об’єктивною необхідністю. Прак-
тичне втілення кожної складової цієї програми вимагає реалізації  
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відповідних тактичних заходів з боку управлінського персоналу, 
впровадження конкретних напрямів розвитку на рівні апарату управ-
ління підприємства та визначає практичну спрямованість суб’єктів 
антикризового процесу в умовах трансформаційних перетворень. 

Головною метою дослідження є обґрунтування методологіч-
них і розгляд прикладних засад формування та реалізації антикризо-
вої програми розвитку підприємства у трансформаційний період. 

Відповідно до поставленої мети у роботі сформульовано на- 
ступні завдання: рекомендувати авторський варіант складових анти-
кризової програми розвитку підприємства за виділеними шістьма 
розділами; розкрити зміст принципового варіанту антикризової про-
грами розвитку підприємства на перспективний період шляхом кон-
кретизації окремих її функціональних компонентів; запропонувати 
систему антикризових заходів в межах антикризової програми роз- 
витку підприємства на чотирьох фазах фінансової кризи та характе-
ристики їх можливих наслідків; розглянути операційні, інвестиційні 
та фінансові антикризові заходи. 

Сучасний розвиток національної економіки характеризується 
розгортанням кризових явищ в окремих її секторах та галузях, у ді-
яльності деяких суб’єктів господарювання, що спричинені впливом 
тривалої фінансової кризи. Слід також зважати на інституційні пе-
ретворення в України, які відбуваються під впливом процесів гло-
балізації та інтернаціоналізації бізнесу, загальносвітових трансфор-
маційних процесів, що призводить до розірвання попередніх міжго-
сподарських зв’язків, вимагає удосконалення систем управління, 
проведення широкомасштабних економічних реформ, розробки 
ефективних антикризових стратегій. 

Висока ймовірність виникнення і розвитку кризи у процесі ді-
яльності будь-якого підприємства зумовлює необхідність здійс-
нення спеціалізованого антикризового управління [7, с. 53]. Одним 
із його ключових інструментів є антикризова програма розвитку 
підприємства. 

У науці управління та фінансовій сфері не сформувалося єди-
ного підходу щодо розуміння сутності антикризової програми роз-
витку підприємства. Зокрема, існує думка, що антикризова про-
грама (план антикризових заходів) є однією із форм практичної ре-
алізації фінансової стратегії підприємства, а саме інструментом по-
літики антикризового фінансового управління [4, с. 165]. 

Провідні українські науковці у сфері антикризового менеджме-
нту відзначають, що антикризова програма розвитку повинна роз- 
роблятися на підставі детального аналізу фінансового стану підпри- 
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ємства, визначення глибини фінансової кризи та чинників, що приз-
вели до її виникнення [5, с. 61-62; 6, с. 74]. Ця програма має являти 
собою деталізований комплекс антикризових заходів, що будуть ре-
алізовані на практиці, а її зміст та структура повинні обумовлюватися 
результатами проведеної діагностики, метою антикризового управ-
ління, його існуючими обмеженнями [11, с. 161]. 

Вважаємо за необхідне констатувати, що антикризова про-
грама розвитку підприємства має бути спеціальним внутрішнім до-
кументом, у якому систематизовано перелік основних заходів, що 
плануються здійснити у межах його структурних підрозділів та  
функціональних служб для досягнення поставленої мети – виве-
дення підприємства із кризового стану. 

Ми дотримуємося точки зору, що план антикризових заходів, 
який може бути закріпленим у майбутній антикризовій програмі  
розвитку підприємства, має задовольняти наступні вимоги: 

1) забезпечувати комплексне вирішення питань фінансового
оздоровлення та відновлення звичайної роботи функціональних  
підсистем підприємства; 

2) бути підпорядкованим стратегічним інтересам підприєм-
ства в цілому; 

3) бути привабливим для потенційних інвесторів та забезпе-
чувати залучення зовнішніх коштів, що необхідні для здійснення 
цих заходів; 

4) встановлювати цілі, що можуть бути кількісно виміряними
та проконтрольованими вищим керівництвом; 

5) містити рішення, що усувають існуючі проблеми розвитку
і поточні загрози для функціонування підприємства; 

6) конкретизувати завдання у розрізі структурних підрозділів
та функціональних підсистем підприємства; 

7) передбачати змістовні (кількісні та якісні) наслідки запро-
понованих заходів, можливі строки їх отримання. 

З іншого боку, внутрішня структура антикризової програми 
розвитку підприємства не потребує особливої формалізації (чіткого 
та однозначного визначення окремих розділів), оскільки буде ви-
значатися стадією фінансової кризи та сутністю заходів, що перед-
бачаються до реалізації [13, с. 68]. 

При цьому, план антикризових заходів повинен розроблятися 
на підставі антикризової програми розвитку і являти собою форму 
її конкретизації [8, с. 98; 12, с. 204]. Він має містити перелік кон- 
кретних антикризових заходів (як стратегічних, так і тактичних), що 
передбачається здійснити, строки початку та закінчення, необхідні 
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ресурси (кошти) та очікуваний результат реалізації, а також визна-
чати відповідальних виконавців. 

Зрештою, на стратегічному рівні підприємства його вищим 
керівництвом повинна бути розглянута та затверджена приблизна 
структура антикризової програми розвитку, що може стати части-
ною перспективного плану розвитку основних напрямів господар-
ської діяльності. У той же час, антикризова програма розвитку ви-
ступатиме інструментом документаційного забезпечення роботи 
фахівців фінансової підсистеми підприємства, які зацікавлені у його 
ефективному подальшому функціонуванні та майбутньому роз- 
витку. 

Доцільно відзначити, що на тактичному рівні ця програма по-
винна прийматися до відома працівниками структурних підрозділів 
підприємства та беззаперечно виконуватися у розрізі відповідних 
антикризових заходів. Цей рівень має передбачати можливість 
практичного розгляду структури антикризової програми розвитку 
підприємства із можливістю внесення коректив до її основних роз-
ділів під час розподілу функціональних обов’язків, повноважень та 
відповідальності між ключовими учасниками. 

Мета антикризової програми розвитку вважатиметься досяг-
нутою, якщо за допомогою зовнішніх та внутрішніх фінансових 
джерел, проведення організаційних та функціональних заходів під-
приємство зможе вийти з фінансової кризи і забезпечить свою при-
бутковість та конкурентоспроможність не тільки у короткостроко-
вому, але й у довгостроковому періоді [10, с. 39]. 

На наш погляд, рекомендований авторський варіант струк-
тури антикризової програми розвитку підприємства має включати 
шість розділів: 

1. Загальна характеристика стану кризи розвитку та фінансо-
вої кризи, основних причин, що їх обумовили, та проблем, які по- 
требують вирішення. 

2. Цільові параметри антикризового процесу, тобто якісне ви-
значення цільового стану підприємства та його кількісні ознаки у 
вигляді певної системи цільових (планових) показників. Встанов-
лені цільові параметри у подальшому повинні бути використаними 
для моніторингу за перебігом реалізації антикризової програми  
розвитку та дати можливість визначити ступінь досягнення постав-
лених цілей. 

3. Обмеження антикризового процесу (часові та ресурсні). Всі 
обмеження повинні бути ретельно проаналізованими фахівцями 
апарату управління залежно від ступеню впливу на підприємство. 
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4. Перелік планових антикризових заходів, із визначенням де-
тального плану-графіку реалізації кожного з них. 

5. Бюджет витрачання коштів на реалізацію антикризової
програми розвитку (якщо планові антикризові заходи потребують 
додаткового фінансування певних специфічних витрат). 

6. Фінансовий план діяльності підприємства на період реалі-
зації антикризової програми його розвитку, у тому числі план об-
слуговування та погашення боргових зобов’язань. 

Необхідно наголосити на тому, що у дієвій антикризовій про-
грамі розвитку підприємства за умов розгортання фінансово-еконо-
мічної кризи повинні деталізуватися завдання, що стоять перед пра-
цівниками, визначатися дії та заходи, необхідні для їх виконання, 
встановлюватися відповідальні особи, визначатися строки її реаліза-
ції та необхідні обсяги ресурсів. Це сприятиме упорядкуванню окре-
мих антикризових заходів на рівні структурних підрозділів підпри-
ємства та забезпеченню його конкурентних переваг у довгостроковій 
перспективі. 

Разом з тим, на думку автора, на рівні підприємства розроб-
кою антикризової програми розвитку повинен займатися директор 
(засновник, власник, голова правління, президент), фінансовий ди-
ректор (заступник директора з фінансової роботи, головний бух- 
галтер) та фінансовий менеджер (фінансовий аналітик, фахівець з 
бізнес-планування та фінансового аналізу). На останнього поклада-
тиметься найбільша відповідальність за аналітичну частину цієї 
програми, що передбачатиме детальну оцінку реального фінансо-
вого стану підприємства та регламентацію окремих антикризових за-
ходів. Інші працівники апарату управління підприємства також по-
винні бути залучені у якості кваліфікованих експертів до процесу ре-
алізації окремих розділів, положень та завдань антикризової про-
грами його розвитку. 

Відповідно до цього, автором пропонується до впровадження 
принциповий варіант антикризової програми розвитку підприємства 
на перспективний період із деталізацією завдань, що стоять перед 
працівниками, визначенням дій та заходів, необхідних для їх вико-
нання, встановленням відповідальних осіб, визначенням строків її ре-
алізації та необхідного обсягу ресурсів (табл. 1). 

На наше переконання, практична імплементація даного під-
ходу до формування та реалізації антикризової програми розвитку 
підприємства сприятиме упорядкуванню окремих антикризових за-
ходів на рівні структурних підрозділів підприємства та забезпеченню 
його довгострокових конкурентних переваг у майбутньому. 
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Таблиця 1 
Рекомендований авторський варіант антикризової програми 

розвитку підприємства на перспективний період 

Завдання, що стоять 
перед працівниками 

Дії і заходи, що не-
обхідні для їх вико-

нання 

Відповідаль-
ний Строки Необхідні 

ресурси 

1 2 3 4 5
1. Впровадження ан-
тикризових заходів в 
межах антикризової 
політики розвитку 
відповідно до кошто-
рису бюджету 

Формування та 
прийняття кошто-
рису витрат на реа-
лізацію антикризо-
вих заходів 

Директор,
Фінансовий ди-
ректор (голов-
ний бухгалтер)

1-2 
тижні

30-40% кош-
торису  

загального 
бюджету 

2. Формування орга-
нізаційного забезпе-
чення системи антик-
ризового управління 

Перегляд штатного 
розкладу. 
Найм фінансового 
аналітика. 
Перегляд посадових 
інструкцій функціо-
нальних виконавців 

Начальник від-
ділу кадрів, фі-
нансовий дире-
ктор (головний 
бухгалтер), ди-

ректор 

1,5-2 
роки 

25% бю-
джету анти-
кризової 
програми 
розвитку 

3. Застосування ме-
тодів діагностики фі-
нансового стану на 
ймовірність банкрут-
ства 

Розробка методик 
діагностики фінансо-
вого стану. 
Вибір системи показ-
ників і коефіцієнтів. 
Проведення аналі- 
тичних розрахунків. 
Застосування новіт-
ніх моделей діагнос-
тики банкрутства 

Фінансовий 
аналітик, фі-

нансовий дире-
ктор (головний 
бухгалтер), ди-

ректор 

5-6 мі-
сяців 

(2 рази 
на рік)

8-10% 
бюджету ан-
тикризової 
програми 
розвитку 

4. Підвищення діло-
вої активності під- 
приємства 

Освоєння нових рин-
ків збуту продукції. 
Зменшення тривало-
сті операційного та 
фінансового циклу. 
Прогнозування 
кон’юнктури ринку. 
Скорочення залишку 
необоротних активів. 
Перегляд договорів із 
постачальниками 

Фінансовий 
аналітик, фі-

нансовий дире-
ктор (головний 
бухгалтер), ди-
ректор з вироб-
ництва (голов-
ний інженер), 
директор 

2-3 мі-
сяці 

10-15% 
бюджету ан-
тикризової 
програми 
розвитку 

5. Відновлення плато-
спроможності підпри-
ємства 

Скорочення розміру 
необоротних активів. 
Стягнення дебіторсь-
кої заборгованості. 
Переведення боргів 
дебіторів на банків-
ські установи за до-
помогою факторингу.

Фінансовий 
аналітик, еко-
номіст, фінан-
совий директор 
(головний бух-
галтер), дирек-

тор 

3-6 мі-
сяців 

15-20% 
бюджету ан-
тикризової 
програми 
розвитку 
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Закінчення табл. 1 
1 2 3 4 5

Зміна товарного асор-
тименту та номенкла-
тури продукції. 
Проведення маркети-
нгових заходів

6. Покриття чистих
збитків та віднов-
лення рентабельності 
господарської діяль-
ності підприємства 

Збільшення обсягу
чистого доходу від 
реалізації продукції. 
Скорочення розміру 
собівартості продук-
ції. 
Проведення виваже-
ної податкової полі-
тики 

Фінансовий 
аналітик, фі-

нансовий дире-
ктор (головний 
бухгалтер), ди-
ректор з вироб-
ництва (голов-
ний інженер), 
директор 

6-9 мі-
сяців 

20-25% 
бюджету ан-
тикризової 
програми 
розвитку 

7. Впровадження
операційних, інвес-
тиційних та фінансо-
вих антикризових за-
ходів 

Зростання розміру 
грошових потоків. 
Скорочення розміру 
поточних витрат. 
Збільшення розміру 
активів та інвесто-
ваного капіталу. 
Закриття неефек- 
тивних інвестицій-
них проектів. 
Раціоналізація стру-
ктури капіталу. 
Оптимізація роз-
міру операційного 
прибутку. 
Проведення фінансо-
вої санації 

Фінансовий 
аналітик, фі-

нансовий дире-
ктор (головний 
бухгалтер), ди-
ректор з вироб-
ництва (голов-
ний інженер), 
директор 

1 мі-
сяць 

2-3% 
бюджету ан-
тикризової 
програми 
розвитку 

8. Закріплення антик-
ризових заходів в ме-
жах антикризової 
програми розвитку 
підприємства 

Затвердження анти-
кризової програми 
розвитку. 
Регламентація пов-
новажень виконав-
ців. 
Направлення фахів-
ців на навчання, 
підвищення квалі-
фікації та тренінги 

Фінансовий 
аналітик, фі-

нансовий дире-
ктор (головний 
бухгалтер), ди-
ректор з вироб-
ництва (голов-
ний інженер), 
начальник від-
ділу кадрів, ди-

ректор

1-3 мі-
сяці 

1-2%
бюджету ан-
тикризової 
програми 
розвитку 

Авторська розробка. 
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На нашу думку, рекомендовані антикризові заходи в межах 
антикризової програми розвитку підприємства повинні безпосеред-
ньо залежати від фази фінансової кризи, що, у свою чергу, відрізня-
ється чинниками, функціональним наповненням і наслідками про-
яву (табл. 2). 

 
Таблиця 2 

Рекомендовані антикризові заходи в межах  
антикризової програми розвитку підприємства  

на різних фазах фінансової кризи 
Фаза фі-
нансової 
кризи 

Характеристика Можливі наслідки 
Антикризові заходи в 
межах антикризової 
програми розвитку 

Перша Зниження ділової 
активності під- 
приємства 

Погіршення фінансо-
вого стану підприєм- 
ства, скорочення дже-
рел фінансування і ре-
зервів розвитку 

Зміни на стратегічному 
рівні (перегляд стратегії 
розвитку, реструктури-
зація підприємства) або 
тактичному рівні (зни-
ження собівартості реа-
лізованої продукції, під-
вищення рівня продук-
тивності праці) 

Друга Збитковість гос-
подарської діяль-
ності підприєм- 
ства 

Зменшення резервного 
капіталу підприємства

Зміни на стратегічному 
рівні, що реалізуються 
через внутрішню рест-
руктуризацію підприєм-
ства 

Третя Відсутність до-
статнього резерв-
ного капіталу на 
підприємстві 

На погашення збитків 
спрямовується частина 
оборотного капіталу, 
що призводить до ско-
рочення обсягів вироб-
ництва; відсутності  
коштів на внутрішню 
реструктуризацію 

Оперативні антикризові 
заходи щодо стабілізації 
фінансового стану під-
приємства та пошуку 
коштів на проведення 
внутрішньої реструкту-
ризації 

Четверта Неплатоспромож-
ність підприєм- 
ства 

Критичний стан, від-
сутність коштів на фі-
нансування виробни-
чого процесу та здійс-
нення розрахунків за 
попередніми фінансо-
вими зобов’язаннями; 
загроза зупинки ви- 
робництва або бан- 
крутства 

Екстрені антикризові 
заходи щодо віднов-
лення платоспроможно-
сті підприємства та під-
тримки звичайного ви-
робничого процесу 

Авторська розробка. 
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Не викликає сумніву теза про те, що запропоновані антикри-
зові заходи в межах антикризової програми розвитку, є дієвим ін-
струментом сучасної фінансової політики підприємства, спрямова-
ної на реалізацію довгострокової стратегії його розвитку. 

Разом з тим, наявну сукупність антикризових заходів на під- 
приємстві доцільно розподілити за окремими видами фінансової ді-
яльності. Рекомендуємо розділити ці заходи на наступні підгрупи:  

1.Операційні антикризові заходи на підприємстві, що повинні
охоплювати два основних напрями зусиль: 

зростання операційних надходжень позитивних грошових по-
токів і зменшення відтоку негативних грошових потоків; 

скорочення розміру поточних витрат (зменшення рівня ви- 
робничої собівартості, адміністративних витрат, витрат на збут та 
інших витрат). 

2. Інвестиційні антикризові заходи на підприємстві, що будуть
передбачати протилежні за напрямом дії: 

вкладання коштів у різні види майнових та немайнових цін-
ностей, збільшення розміру зовнішнього інвестованого капіталу; 

вивільнення коштів із раніше реалізованих інвестиційних 
проектів, що визнані неефективними або закриті, з метою усунення 
нераціонального використання ліквідних активів. 

3. Фінансові антикризові заходи на підприємстві, що мають
передбачати: 

формування раціональної структури капіталу, джерел та умов 
залучення власних та позикових фінансових ресурсів; 

оптимізацію напрямів формування, розподілу і використання 
отриманого операційного прибутку. 

Слід звичайно визнати, що наведений перелік антикризових 
заходів в межах антикризової програми розвитку підприємства не є 
остаточним, оскільки єдиного рецепту виживання та відродження в 
умовах розгортання фінансової кризи не існує. Визначений інстру-
ментарій доцільно розглядати лише як узагальнений перелік типо-
вих антикризових заходів. Тому ефективне антикризове управління 
на рівні підприємства в цілому потребує використання сукупності 
різноманітних інструментів, заходів та механізмів. 

Особливості прийнятої політики антикризового управління 
на рівні підприємств мають бути врахованими при оцінці ефектив-
ності управлінського впливу. Для проведення такої оцінки пропо-
нуємо використовувати наступну систему формальних критеріїв:  
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1) досягнення зміни найважливіших показників господар-
сько-фінансової діяльності та фінансового стану підприємства за 
період здійснення антикризового управління на основі антикризо-
вої програми його розвитку;  

2) швидкість отримання позитивних змін на одиницю часу, 
тобто приріст узагальнюючих показників його господарської діяль-
ності;  

3) отримання позитивного економічного ефекту (відношення 
кінцевих фінансових результатів до понесених витрат на їх отри-
мання). 

Висновки і пропозиції. Таким чином, узагальнюючи викладе-
ний вище матеріал, слід відзначити, що практична реалізація анти- 
кризової програми розвитку на українських підприємствах в умовах 
трансформаційних перетворень дозволить об’єднати основні на-
прями політики антикризового фінансового управління, створити ді-
євий механізм нейтралізації фінансових ризиків та здійснити оцінку 
потенціалу розвитку кожного господарюючого суб’єкту залежно від 
мінливих умов зовнішнього середовища. Запропоновані антикризові 
заходи в межах антикризової програми розвитку підприємства 
сприятимуть розкриттю основних напрямів її впровадження, кон- 
кретизації функціонального наповнення та досягненню фінансової 
стабілізації у процесі локалізації фінансової кризи. Практична реа-
лізація антикризових заходів за видами фінансової діяльності під- 
приємства призведе у перспективі до формування системи раннього 
реагування та попередження його кризового стану в умовах постій-
них трансформаційних змін. 

Перспективними напрямами подальших наукових досліджень 
залишаються питання формування ефективного організаційно-мето-
дичного забезпечення системи антикризового управління на підпри-
ємствах, успішної реалізації сучасних методик оцінювання їх фінан-
сового стану, впровадження окремих антикризових програм роз- 
витку на засадах комплексного підходу. 
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ОСОБЛИВОСТІ ОЦІНЮВАННЯ  
ЛЮДСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ ТЕРИТОРІЙ  

З АГРОПРОМИСЛОВОЮ СПЕЦІАЛІЗАЦІЄЮ 

Сучасна парадигма цивілізаційного прогресу передбачає, що 
людський потенціал ідентифікується не тільки як фактор, але і як 
основна мета соціально-економічного розвитку. Соціальний розви-
ток – це процеси, що призводять до якісної зміни суспільства, го- 
ловними показниками якого є: зростання тривалості життя, освіче-
ності населення, збільшення його економічної активності та про- 
дуктивності праці як основи зростання індивідуального і національ-
ного добробуту. 

Дисбаланс економічного і соціального розвитку призводить 
до розшарування суспільства, посилення соціальної напруженості, 
зниження людського потенціалу, неможливості забезпечення  
якісно нового рівня функціонування економіки.  

Однією з проблем на сучасному етапі розвитку України є за-
безпечення розвитку людського потенціалу, створення умов для по-
передження втрат людського потенціалу та організації його ефек- 
тивного використання.  

Людський потенціал – важливий стратегічний ресурс і чин-
ник економічного зростання в країні, який визначає ефективність 
використання виробничого, фінансового та природного капіталу  
і безпосередньо впливає на темпи та якість зростання економіки. 
Одним з індикаторів розвитку і застосування людського потенціалу 
використовується розроблений в рамках ПРООН композитний або 
інтегральний показник – індекс розвитку людського потенціалу 
(ІРЛП). Основними індикаторами для розрахунку індексу люд- 
ського потенціалу виступають [1]: 

1) очікувана тривалість життя при народженні;
2) писемність дорослого населення та валове охоплення всіма

видами навчання; 
3) величина ВВП на душу населення за паритетом купівельної

спроможності. 
Кожний з наведених індикаторів є агрегованим і складається 

з визначеного переліку показників.  

© О.В. Томчук, 2019 
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Означений індекс є важливим для оцінювання рівня люд- 
ського розвитку, проте занадто узагальненим з точки зору оціню-
вання його потенціалу. Окрім цього деякі економісти дійшли ви- 
сновку, що використання ІРЛП варто використовувати виключно 
для міжкраїнових порівнянь, а для міжтериторіальних зіставлень 
він мало придатний [2].  

Однак навіть успішні спроби адаптації або модифікації да-
ного індексу для застосування [3] не можуть служити приводом до 
його рекомендації для застосування при оцінці людського потенці-
алу міст, оскільки використання зведених індексів в принципі не до-
зволяє вирішити проблему виявлення можливостей активізації люд-
ського фактору. 

Як справедливо зазначають фахівці ПРООН, агреговані по- 
казники можуть застосовуватися для міждержавних порівнянь, а 
при поглибленому аналізі людського потенціалу незамінну роль  
відіграють дезагреговані показники.  

У 2000 р. фахівці НАН України створили національну мето-
дику оцінювання людського розвитку, яка базувалась на викорис-
танні 96 показників, що відображають дев’ять аспектів людського 
розвитку, такі як умови проживання, соціальне середовище, стан 
ринку праці, фінансування соціальної сфери, демографічний розви-
ток, стан охорони здоров’я, освіта, матеріальний добробут, еколо- 
гічний стан [4, с. 34]. У 2001 р. Державна служба статистики Укра-
їни розпочала щорічний моніторинг Регіонального індексу люд- 
ського розвитку. 

В умовах турбулентності середовища, змін соціально-еконо-
мічної ситуації, інформаційно-статистичного забезпечення, виник-
нення нових аналітичних потреб, зокрема щодо оцінювання про-
гресу людського розвитку та його чинників вимагає подальшого 
вдосконалення методологія вимірювання людського потенціалу, 
механізми оцінювання, моніторингу й ефективних заходів щодо 
збалансованого розвитку і його використання.  

Питання розвитку й використання людського потенціалу є 
об’єктом наукових досліджень багатьох напрямів і шкіл. Питання 
розкриття сутності, особливостей формування та розвитку люд- 
ського потенціалу у вітчизняній науковій літературі висвітлюються 
в працях таких українських науковців, як О. Амоша [5], Д. Богиня 
[6], В. Геєць [7], О. Грішнова [8], М. Долішній [9], С. Злупко [10], 
В. Лабоцький [11], О. Макарова [12], Т. Мотренко [13], Е. Лібанова 
[12], Л. Лісогор [14], О. Новікова [5], Я. Полянська [15], О. Стефа-
нишин [16], Л. Шаульська [15], А. Чухно [17] та інші. Позитивно 
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оцінюючи наявні здобутки, вважаємо, що недостатньо обґрунтова-
ним є методичний інструментарій комплексного оцінювання люд-
ського потенціалу територій. Залишаються відкритими також пи-
тання визначення перспектив розвитку та поліпшення викорис-
тання людського потенціалу саме міст з агропромисловою спеціалі-
зацією з урахуванням сучасних реалій глобалізаційних процесів.  

Метою статті є дослідження теоретичних підходів та обґрун-
тування методичного інструментарію для формалізованої оцінки 
людського потенціалу територій з агропромисловою спеціаліза-
цією, вироблення на цій основі стратегічних та тактичних заходів 
щодо його збереження, розвитку та створення умов для ефектив-
ного використання. 

Наявні диспропорції в соціально-економічному розвитку те-
риторій актуалізують рішення проблем, пов’язаних з формуванням 
та реалізацією їх людського потенціалу.  

Розглянемо її докладно для територій із агропромисловою 
спеціалізацією. Агропромисловий комплекс є одним з чинників 
економічного зростання регіонів та економіки в цілому. Частка  
агропромислового сектору у національному ВВП залежить від різ-
них факторів: природно-кліматичні умови, доступ до ринків збуту, 
спеціалізація, людський розвиток тощо.  

Сьогодні в Україні налічується 461 місто в тому числі 189 
міст спеціального статусу, республіканського, обласного значення. 
Характеристика міст Вінницької області наведена в табл. 1. 

 
Таблиця 1 

Характеристика міст Вінницької області 

Місто 

Рік відне-
сення до 
категорії 
міст 

Статус Населення, 
тис. осіб Площа, км2 Спеціалізація 

1 2 3 4 5 6

Вінниця 1932 Обласний 
центр 369,8 79,94 Багатофункціональне 

місто

Жмеринка 1903 Обласного 
значення 35,4 18,26 Багатогалузеве місто

Козятин 2000 Обласного 
значення 23,6 20,1 Транспортний центр

Ладижин 1973 Обласного 
значення 23,0 9 Моноспеціалізований 

промисловий центр 
Могилів- 

Подільський 1937 Обласного 
значення 32,1 21,63 Агропромисловий 

центр 

Хмільник 2011 Обласного 
значення 28,2 20,5 Курортно-рекреа-

ційне місто 
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Закінчення табл. 1 
1 2 3 4 5 6

Бар 1938 Районний  
центр 16,1 5,95 Агропромисловий 

центр 

Бершадь 1966 Районний  
центр 12,9 7,1 Агропромисловий 

центр

Гайсин 1795 Районний  
центр 25,8 18,26 Моноспеціалізований 

промисловий центр

Гнівань 1981 Районний  
центр 12,5 14,75 Агропромисловий 

центр

Іллінці 1986 Районний  
центр 11,3 10,87 Агропромисловий 

центр

Калинівка 1979 Районний  
центр 18,9 9,8 Агропромисловий 

центр 

Липовець 2001 Районний  
центр 8,3 10,33 Агропромисловий 

центр

Немирів 1985 Районний  
центр 11,7 10,9 Агропромисловий 

центр

Погребище 1984 Районний  
центр 9,6 8,7 Агропромисловий 

центр 

Тульчин 1923 Районний  
центр 15,1 9,26 Агропромисловий 

центр

Шаргород 1986 Районний  
центр 7,0 6,87 Агропромисловий 

центр

Ямпіль 1985 Районний  
центр 11,0 9,5 Агропромисловий 

центр

Складено автором. 

Враховуючи особливості спеціалізації та господарського роз-
витку міст, їх функціональну визначеність, в області представлені 
багатофункціональні міста (Вінниця), багатогалузеві міста – центри 
міжрайонного значення (Жмеринка), моноспеціалізовані промис-
лові центри (Ладижин, Гайсин), транспортні центри (Козятин),  
курортно-оздоровчі міста (Хмільник), агропромислові центри  
(Бершадь, Могилів-Подільський, Немирів, Калинівка, Шаргород, 
Погребище, Гнівань, Ямпіль, Тульчин, Іллінці, Бар). 

Містам і міському розселенню Вінницької області прита-
манні такі риси:  

1) переважання малих міст, відсутність середніх міст;
2) значне домінування обласного центру за демографічним

потенціалом (у Вінниці зосереджено 44,1% всього міського насе-
лення області); 

3) посилення концентрації міського населення в обласному
центрі; 

4) зниження темпів приросту населення малих міст, що відби-
вається на зайнятості населення. 

Результати SWOT-аналізу людського розвитку міст Вінниць-
кої області наведені в табл. 2.  
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Таблиця 2  
Результати SWOT-аналізу людського розвитку  

міст Вінницької області 
Внутрішні чинники: сильні та слабкі сторони

Сильні сторони Слабкі сторони
• Значна частка працівників з вищою 
освітою 
• Сприятливі кліматичні умови для 
життя і діяльності мешканців 
• Значна кількість багатопрофільних 
навчальних закладів 
• Наявність кваліфікованих кадрів в 
сферах агросектору 
• Наявність IT-спеціалістів 
• Однорідний національний склад 
• Наявність незайнятих трудових ре-
сурсів. 
• Високий рівень соціальної та психо-
логічної безпеки 

• Від’ємний природній приріст насе-
лення міста 
• Відтік високоосвіченої молоді з міста 
• Зменшення кількості робочих місць 
• Низький рівень співпраці між 
суб’єктами господарювання та навча-
льними закладами 
• Професійна деградація та нестача ви-
сококваліфікованої робочої сили 
• Складна демографічна ситуація 
• Висока напруженість ринку праці  
• Найбільша серед регіонів України 
частка пенсіонерів 

Зовнішні чинники: сприятливі можливості і загрози
Можливості Загрози

• Збільшення доходів і купівельної 
спроможності населення  
• Позитивні наслідки вступу України в 
ЄС та вихід на інші світові ринки 
• Збільшення природного приросту 
населення. 
• Розвиток соціальної інфраструктури 
за рахунок участь у міжнародних про-
ектах 
• Розвиток людського потенціалу за 
напрямами: комп’ютерна грамотність, 
іноземні мови, громадська активність 

• Погіршення загальної економічної 
ситуації в країні  
• Несприятливий бізнес-клімат в Ук-
раїні  
• Фінансова і цінова нестабільність, ін-
фляційні процеси  
• Відтік висококваліфікованих кадрів 
за межі області 
• Продовження загальної  тенденції де-
популяції регіону 
• Зростання витрат на соціальну сферу 

Побудовано автором. 
 
Сильними сторонами економіки області є потужний розвиток 

агропромислового комплексу (АПК), наявність трудових ресурсів. 
Слабкими сторонами – тенденція зменшення промислового та агра-
рного потенціалу області, висока зношеність виробничих фондів, 
недостатність капіталовкладень, особливо у периферійних терито-
ріях, нерівномірність та невідповідність суспільним потребам роз-
витку продуктивних сил по різних територіях регіону. 

Можливостями для області є інноваційний розвиток АПК, по-
кращення інвестиційного іміджу області та залучення інвестицій у 
АПК, машинобудування та інфраструктуру регіону, експортна орі- 
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єнтація АПК області. Загрозами для обласної економіки є імовір- 
ність надмірної концентрації продуктивних сил у м. Вінниці та її 
приміській зоні, відтік робочої сили за межі області, техногенні ка-
тастрофи. 

Враховуючи значимість людського потенціалу у загальному 
розвитку територій і Вінниччини зокрема, необхідним постає  
завдання формування методики його оцінки. 

Аналіз існуючих методик оцінки людського потенціалу та 
його складових дав змогу виділити такі основні методичні підходи 
до оцінки: ресурсний; казуальний; індикаторний та інтегральний. 
Результати узагальнення з виокремленням переваг і недоліків кож-
ного з методичних підходів оцінки людського потенціалу наведені 
на рис. 1. 

Широка різноманітність існуючих підходів до оцінки рівня 
людського потенціалу території дає підстави стверджувати, що ко-
жен з них має свої переваги і недоліки. Однак на практиці ефектив-
ним, на думку автора, є застосування відразу декількох підходів, що 
дозволить отримати більш точні результати, порівняти їх і уникнути 
ряду недоліків і помилок. 

Людський потенціал території пропонуємо оцінювати за до-
помогою зведеного показника – індикатора людського потенціалу, 
методика розрахунку якого включає наступні етапи (рис. 2). 

Наведена на рис. 2 послідовність розрахунку індикатора люд-
ського потенціалу може використовуватися для території різних  
рівнів (місто, регіон, країна) та з різною спеціалізацією (промис-
лова, агропромислова, транспортна, туристично-рекреаційна тощо). 

Кожний з етапів оцінки людського потенціалу призначений 
для вирішення специфічних задач дослідження та сприятиме роз- 
робці системи ефективних рішень щодо запобігання втраті людсь-
кого потенціалу території, сприяння його розвитку, відтворення та 
гідної реалізації: 

Етап 1. Здійснюється вибір індикаторів для розрахунку інте-
грального показника людського потенціалу, який  повинен базува-
тися на принципах: 

принцип комплексного підходу – показники повинні прозоро 
відображати всі аспекти людського розвитку території;  

принцип оптимального співвідношення окремих груп показни-
ків – необхідно дотримуватися пропорційності окремих груп показ- 
ників, необґрунтоване завищення ролі одних може привести до по-
милкових висновків і неправильного формування системи оцінки 
людського потенціалу території; 
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Рис. 1. Методичні підходи до оцінки людського  
потенціалу території 

Побудовано автором. 

Ресурсно-функціональний підхід полягає в проведенні цієї оцінки із застосуванням ряду окремих один 
від одного абсолютних та відносних показників 

1 

Переваги Недоліки 

• можливість використання для оцінки ЛП за 
його компонентами на будь-якому з рівнів про-
яву;  
• простота розрахунків показників оцінки ЛП

• відокремленсть показників ЛП;
• обмеженість методичного інструментарію

Причинний (казуальний) підхід дозволяє виявити і проаналізувати причини втрати ЛП  території 
2 

Переваги Недоліки

• відображення характеру та сили впливу фак-
торів зовнішнього та внутрішнього середовища 
на ЛП та тенденції його розвитку;  
• значний методичний інструментарій
• забезпечує виграш у часі, дозволяючи здійс-
нювати заходи не реактивного характеру, а пре-
вентивного характеру 

• суб’єктивність при виділенні факторів впливу на 
ЛП;  
• діагностика всіх зовнішніх впливів робить аналіз
середовища малоефективним; 
• недоступність вимірювання впливів зовнішнього 
середовища  

Індикаторний підхід визначення рівня ЛП в результаті порівняння фактичних показників з пороговими зна-
ченнями цих показників, що відповідають певному рівню безпеки 

3 

Переваги Недоліки

• можливість проведення комплексного
оцінювання; 
• порівнянність статистичних даних на трива-
лий період;  
• можливість розкриття характерних особливо-
стей та закономірностей досліджуваних явищ 

• відсутність необхідних даних у статистичних
базах;  
• відсутність проведення спостереження на необ-
хідному рівні, відповідного певного дослідження;  
• відсутність достовірності, систематизованості 
та репрезентативності всіх статистичних даних 

Інтегральний підхід заснований на комплексному, інтегральному оцінюванні, що передбачає побудову зве-
деного індексу 

4 

Переваги Недоліки 

• зведення різноманітних показників в єдиний
сукупний індекс;  
• значний методичний інструментарій (в т.ч. 
кореляційний, факторний, кластерний аналізи, 
побудова рівняння регресії) 

• недостатня дослідженість оцінки ефекту си-
нергії від взаємодії компонент ЛП;  
• широке застосування методу експертних оцінок, 
що знижує достовірність результатів оцінки; 
• можливість отримання тільки загальної інфор-
мації;  
• ігнорування важко вимірюваних аспектів
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Рис. 2. Етапи оцінки людського потенціалу території 

Побудовано автором. 

принцип регульованості системи показників – при його до-
триманні залежно від основної мети оцінки коло цих показників або 
розширюється, або звужується. Слід мати на увазі можливість зро-
стання або зменшення відносного значення окремих показників; 

принцип порівнянності показників – забезпечення порівнян-
ності статистичних показників, отриманих різними методами, в  
різні періоди часу або оцінених в різних одиницях виміру. 

Високо оцінюючи наукові здобутки вітчизняних та зарубіж-
них науковців у сфері розроблення методології оцінювання люд- 
ського потенціалу, вважаємо, що комплексне дослідження людсь-
кого потенціалу передбачає чітке визначення системи показників 
(рис. 3).  

Етап 2. Для позбавлення негативного впливу на  результати 
розрахунку людського потенціалу території необхідно позбавитися 
від показників- дублерів. Одним з найбільш ефективних способів 
виключення дублювання показників є кореляційний аналіз, який 
досліджує взаємозв'язок різних факторів за певний проміжок часу t.  

Розробка шкали оцінки типу людського потенціалу території 

Етапи оцінки людського потенціалу території 

Формування приватних коефіцієнтів індикатора людського по-
тенціалу території 

I. 

Виключення дублювання показників II. 

Вибір бази для порівняння і нормування приватних коефіцієн-
тів індикатора людського потенціалу території 

III. 

Розрахунок коефіцієнту синергії та індикатора людського по-
тенціалу території 

IV. 

V. 
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Це дослідження проводиться з використанням одного із способів 
статистичної залежності між двома ознаками коефіцієнта кореляції. 
Він показує, наскільки виражена тенденція до зміни однієї змінної 
при збільшенні (зниженні) іншої. 

Етап 3. Проведення стандартизації показників оцінки люд- 
ського потенціалу території за допомогою зіставлення фактичних і 
рекомендованих величин. 

Етап 4. З огляду на універсальність шкали бажаності Хар- 
рінгтона, вона була прийнята за основу шкали оцінки рівня люд- 
ського потенціалу території. 

Етап 5. Багатовимірність категорії людського потенціалу 
привели автора до висновку, що методологія оцінки людського по-
тенціалу території повинна виходити з його «об'ємності».   

Тому слід використовувати саме мультиплікативну модель 
агрегування (або факторизації) складових індексів [20]: ЛП = ІВС × ІІС × ІКС × ІТС × ІЕС,  (1) 

де ІВС, ІІС, ІКС, ІТС, ІЕС – відтворювальна, інтелектуальна, культурна, 
трудова, економічна складові людського потенціали території від-
повідно. 

Відповідно до SWOT-аналізу людського розвитку міст Вінни-
цької області (табл. 2) сформовано три сценарних варіанти розвитку 
території: інерційний, оптимістичний та песимістичний сценарії. 

Інерційний сценарій базується на використанні сильних сторін 
та можливостей при одночасній дії слабких сторін та загроз роз- 
витку території. Досягнення стратегічної мети здійснюватиметься 
шляхом поступового розвитку господарства регіону, стимулювання 
попиту на продукцію області. Інвестиційно-інноваційна модель  
розвитку впроваджуватиметься поступово, у зв’язку із чим високі 
конкурентні позиції лише частково будуть досягнуті в період стра-
тегічної перспективи. 

Песимістичний сценарій ґрунтується на максимальному 
впливі слабких сторін та загроз на розвиток території, за його реа-
лізації сильні сторони та можливості не матимуть вирішального 
значення. Цей сценарій призведе до зосередженні низько-техноло-
гічних виробництв у кількох промислових містах, у той час, як роз-
виток інших полюсів росту області та територій буде сповільнено.  

Оптимістичний сценарій ґрунтується на максимальному ви-
користанні сильних сторін та можливостей території та мінімізації 
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слабких сторін і загроз. Для його реалізації необхідна активізація 
діяльності органів управління, їх співробітництво з громадським та 
приватним секторами. У такому сценарії стане можливим досяг-
нення бюджетної самодостатності, формування соціально відпові-
дального підприємництва, ефективне функціонування механізму 
взаємодії громадськості, підприємництва та місцевої влади. Під час 
реалізації оптимістичного сценарію відбуватиметься збільшення  
рівня оплати праці, ріст зайнятості шляхом працевлаштування на 
новостворених та існуючих підприємствах.  

Міграційні потоки  спрямовуватимуться, головним чином, в 
місця найвищого рівня оплати праці та, відповідно, високої якості 
проживання (це, головним чином, полюси росту). Інвестиційно-
інноваційний розвиток господарства буде забезпечувати потребу у 
нових робочих місцях та високу конкурентоспроможність області. 
Розвиток території буде спрямовано на чітко сфокусовану, уз- 
годжену між заінтересованими суб’єктами, відповідну меті та цілям 
розвитку регіону, діяльність. Пріоритетними стануть залучення ін-
вестицій у промисловість та сільське господарство, транспортну та 
соціальну  інфраструктуру, переробну промисловість полюсів  
росту. Під час реалізації сценарію створюватимуться належні умови 
для функціонування сільськогосподарського ринку, проживання 
населення регіону, розвитку бізнесу та громадської активності.  

Висновки. Визначено, що на сьогоднішній день надзвичайно 
важливим і актуальним є аналіз рівня розвитку людського потенці-
алу як показника ефективності соціально-економічного розвитку 
території. У результаті дослідження було встановлено, що забезпе-
чення соціально-економічного розвитку території потребує роз- 
робки методичного підходу до оцінювання рівня її людського по- 
тенціалу. Проведено аналіз методичних підходів щодо оцінки люд-
ського потенціалу території з виявленням переваг і недоліків. Ана-
ліз чинних підходів допоміг зробити власні висновки та наголосити 
на недоліках використання різних методів оцінки людського потен-
ціалу території. Результатом аналізу чинних методичних підходів 
щодо оцінки людського потенціалу території стали висновки щодо 
необхідності розробки інтегрального підходу і виділити його особ-
ливості для територій з агропромисловою спеціалізацією. Запропо-
новано для оцінки людського потенціалу території використову-
вати індикатор людського потенціалу.  Сформульовано рекоменда-
ції щодо оцінки людського потенціалу території з агропромисловою 
спеціалізацією та приведення у відповідність інформаційного забез-
печення досліджень для подальшої якісної оцінки. 
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Перспективою подальших досліджень з даної проблематики є 
формування пріоритетних напрямів ефективного використання 
людського потенціалу території та розробка механізму управління 
людським потенціалом міст. 
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СКОРИНГ ЯК ЕКСПЕРТНИЙ МЕТОД ДЛЯ  
ПРОГНОЗУВАННЯ КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ  

ФІЗИЧНИХ ОСІБ 

Якість аналізу кредитоспроможності впливає на підвищення 
ефективності кредитної політики та зниження кредитних ризиків, 
що характеризуються ступенем невизначеності виникнення неба-
жаних подій при здійсненні фінансових угод. 

Банківська сфера України визначена міжбанківською конку-
ренцією та високими вимогами до фінансової стійкості банків. 
Тобто ризики в діяльності банків мають бути мінімальними для  
функціонування банку. Разом із тим необхідно зазначити, що на-
прикінці минулого року вітчизняні банки зіткнулися з проблемою 
неповернення населенням отриманих кредитів. Це підкреслює важ-
ливість розробки методик оцінки кредитоспроможності фізичних 
осіб і ризику банків при наданні споживчих кредитів, яких вітчиз-
няні комерційні банки на сьогодні не мають.  

Кредитний ризик банків при кредитування фізичних осіб – це 
ризик неповернення позики і несплати відсотків за нею в повному 
обсязі, який залежить від матеріального становища, фізичного 
стану позичальника і його особистих якостей. 

Дослідженням різних аспектів моделювання та оцінки креди-
тоспроможності фізичних осіб займались багато вчених, зокрема, 
Т. Андрушків визначив роль і місце оцінки кредитоспроможності 
позичальника у кредитному процесі комерційного банку та управ-
лінні кредитним ризиком; Ю. Прохорова та О. Калмикова визна-
чили основні недоліки та проблеми оцінки кредитоспроможності 
фізичних осіб та розробили пропозиції щодо її удосконалення [4]; 
Я. Вовк, У. Хмеленко займались дослідженням банківського креди-
тування та контролю [1]. Проте, зараз досить мало наукових розро-
бок, які дозволяють оцінити кредитоспроможність фізичних осіб 
швидко та в повній мірі з урахуванням динамічного середовища  
функціонування суб’єктів господарювання в умовах ринкової еко-
номіки.  
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Метою статті є дослідження скорингу як експертного ме-
тоду для прогнозування  кредитоспроможності фізичних осіб. 

Визначення рівня кредитоспроможності позичальника є пер-
шим етапом реалізації кредитних відносин, так як є основою для 
прийняття рішення про надання кредиту. Визначення рівня креди-
тоспроможності дозволить визначити найбільш впливові показники 
на цей фактор. Адекватна діагностика усіх показників у подаль-
шому дозволяють звести до мінімуму ризик неповернення коштів. 

Рішення стосовно надання потенційному позичальнику кре-
диту приймається з урахуванням класу кредитоспроможності. Роз-
поділимо позичальників за рейтингом надійності на 5 класів 

Клас А – (стандартний кредит) позичальник має хороший фі-
нансовий стан та достатні джерела доходів для виплати за кредит-
ними зобов’язаннями (160 і більше балів); 

Клас Б – (під контролем) фінансовий стан позичальника доб-
рий або дуже добрий, проте немає можливості підтримувати його 
на цьому рівні протягом довгого періоду часу(120-159 балів); 

Клас В – (субстандартний кредит) задовільна фінансова дія-
льність, проте прослідковується чітка тенденція до його погіршення 
через зміну місця роботи, хворобою позичальника або членів сім`ї 
та інше(80-119 балів). 

Клас Д, Г – (сумнівний, безнадійний кредити) фінансовий 
стан позичальника незадовільний, спричинений втратою місця ро-
боти, відсутністю джерела погашення позики, втратою застави(0- 
79 балів)  [3]. 

Для оцінки кредитоспроможності застосовують різні методи 
оцінки. Найчастіше використовується скорингова модель оцінки 
кредитоспроможності фізичних осіб. 

Кредитний скоринг являє собою аналіз кредитоспроможності 
клієнтів. Процес прийняття рішень стосовно можливості видання 
кредиту позичальнику ґрунтується на знаннях і даних стосовно клі-
єнтів. Сучасні бази знань і даних (БЗД) інформаційних систем під- 
тримки прийняття рішень містять низку означень, які сформулю-
вали експерти з кредитування, спрямованих на пояснення значущо-
сті інформації, наявних моделей та можливостей їх використання у 
процесі кредитування. Ця інформація описує не тільки стандартні 
(відомі) можливості стосовно аналізу даних та вимоги до процесу 
кредитування, але й спеціальні знання (методи, моделі та обчислю-
вальні алгоритми), їх інтерпретацію, внутрішню термінологію фі-
нансової установи, яка стосується розв’язання задач, пов’язаних з 
кредитуванням.  
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Системи скорингу дозволяють ефективно та адекватно оці-
нити кредитоспроможність позичальника банку в умовах кризи  
і посткризової рецесії, оскільки враховують регіональну специфіку, 
загальносвітові глобалізаційно-інтеграційні процеси та динаміку 
змін макроекономічної ситуації. Це забезпечується тим, що кожен 
банк може закласти у процес оцінки найрізноманітніші показники: 
репутація позичальника (переведена у бальну шкалу), зміни ринко-
вої кон’юнктури (за результатами прогнозних показників) та ін. 
Впровадження кредитного скорингу в практичну діяльність вітчиз-
няних банків дасть змогу: підвищити ефективність управління кре-
дитним портфелем банку на підставі прийняття зважених та об- 
ґрунтованих рішень; знизити операційні витрати завдяки економії 
робочого часу працівників кредитного відділу, оскільки порівняно 
з традиційним аналізом кредитної заявки знижується кількість до-
кументації, що обробляється. використовувати якісно нові системи 
прийняття рішень щодо видачі кредиту і вдосконалення моделей 
кредитування. Саме цей метод дозволяє врахувати і особливості  
розвитку регіону, і боротись із шахрайським діями позичальників, 
що нині є надзвичайно актуальним. Таким чином, упровадження 
скорингових систем у практику українських банків необхідне як для 
самих банків щодо впевненості в поверненні кредиту позичальни-
ком та відповідно зниженні кредитних ризиків банку, так і для по-
зичальників, для яких скорингова система відчутно скоротить час 
на прийняття банком рішення на видачу кредиту. 

Загалом моделі кредитного скорингу можна розділити на дві 
великі категорії: параметричні й непараметричні. Група параметри-
чних моделей містить такі:  

1) лінійні ймовірнісні моделі;
2) моделі типу логіт і пробіт (моделі двійкового вибору);
3) моделі, які ґрунтуються на застосуванні дискримінантного

аналізу;  
4) нейронні мережі;
5) нейронечіткі моделі;
6) байєсівські мережі.
До непараметричних скорингових моделей належать:  
1) моделі, які використовують для розв’язання задач матема-

тичного програмування;  
2) класифікаційні дерева (рекурсивні класифікаційні алгори-

тми);  
3) моделі, які використовують для реалізації методу найбли-

жчого сусіда;  
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4) аналітичний ієрархічний процес прийняття рішень;
5) нечітка логіка (і нечітка логіка в комбінації з іншими про-

цедурами прийняття рішень);  
6) експертне оцінювання і системи на його основі.
Використання саме скорингової моделі як одного з головних 

інструментів ризик-менеджменту кредитних операцій визнано у 
всьому світі як одне з найбільш ефективних. У сучасній зарубіжній 
банківській практиці при побудові скоринг-систем найчастіше, вра-
ховуються такі характеристики клієнта: кількість дітей, сімейний 
стан, дохід, наявність телефону, строк співробітництва з банком. В 
останні роки скоринг-системи набули поширення і в діяльності віт-
чизняних банків.  

При здійсненні оцінки фінансового стану позичальника фізи-
чної особи враховується:  

соціальна стабільність клієнта, тобто наявність власної неру-
хомості, цінних паперів тощо, робота, сімейний стан і, як наслідок:  

1) наявність реальної застави;
2) вік та здоров’я клієнта;
3) загальний матеріальний стан клієнта, його прибутки та ви-

трати; 
користування банківськими позиками в минулому та своєча-

сність погашення їх та відсотків за ними, а також користування ін-
шими банківськими послугами;  

зв’язки клієнта з діловим світом тощо.  
На Заході банки вже давно не вважають заробітну плату ос-

новним чинником кредитоспроможності. Крім доходу на неї впли-
вають стать і сімейний стан (розлучені жінки більш дисципліновані, 
ніж неодружені чоловіки), а також вік (банки не довіряють дуже мо-
лодим).  

Для розробки доброї скорингової карти передусім необхідно 
вибрати ряд факторів, що найбільше впливають на поведінку пози-
чальника в майбутньому. З цією метою необхідно зробити вибірку 
«добрих» і «поганих» позичальників (у тому числі і відмови) за  
певний попередній період, чиї заявки були оброблені свого часу 
вручну [2].  

Далі необхідно здійснити аналіз усіх даних позичальника з 
використанням статистичних методів із метою виявлення тих да-
них, що є найбільш частими характеристиками окремо «добрих» і 
«поганих» кредитних рахунків позичальників. Такий аналіз також 
повинен виявити ступінь кореляції і важливості даних з якістю кре- 
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дитного рахунку і внаслідок цього їх важливість у скоринговій мо-
делі. 

Також важливим є визначення критичного значення резуль-
тату скорингової моделі, що розділить позичальників на «поганих» 
і «добрих», тобто рівень, при якому доходи від «добрих» позичаль-
ників є достатніми для покриття збитків за потенційно «поганими» 
позичальниками. Для цього можна звернутися до комплексного 
аналізу і співвідношення доходності кредитного портфеля і рівня 
списання боргів, віднесених до безнадійних та інших витрат. При-
пустимо, що в середньому збитки за одним «поганим» кредитним 
рахунком покриваються доходом за десятьма «добрими». У даному 
випадку таким рівнем буде значення скорингової карти, відповідне 
такому співвідношенню: 10/1. Саме таке значення і буде свого роду 
точкою беззбитковості кредитних операцій банку. 

Технології кредитного скорингу мають постійні тенденції до 
розвитку та вдосконалення, що дозволяє розробляти нові алго- 
ритми, які, у свою чергу, дозволяють мінімізувати кредитний ризик. 
Ці алгоритми мають у своїй основі різні критерії, які залежать від 
типу кредитної організації, параметрів кредиту та ін. Такі вдоскона-
лення можуть успішно знайти своє застосування в Україні, де існує 
проблема недостатності історичних даних про попередній досвід 
кредитування.  

Комерційному банку слід проводити аналіз функціонування 
кожної сфери економічної діяльності і форми власності та ризиків, 
що їм притаманні, оскільки від цього залежить претензійно-позовна 
робота банку з позичальником. Такий аналіз стане додатковим чин-
ником при визначенні класу позичальника, оскільки можуть виник-
нути ситуації, коли аналіз самого позичальника дає підставу від- 
нести його до вищого класу, тоді як загальний стан та ризиковість 
роботи галузі не дають можливості цього зробити.  

Комерційному банку рекомендується розробляти чинники 
додаткової оцінки позичальників залежно від основного виду діяль-
ності та форми власності, використовуючи при цьому досвід влас-
ної, кредитної і претензійної роботи, інформацію міністерств і ві-
домств тощо. 

На підставі статистики повернень чи неповернень кредитів за 
допомогою математичних методів виявляють чинники, які найбі-
льше впливають на спроможність і бажання позичальника повер-
нути борг [5]. 
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Висновки. На сьогоднішній день в банківській сфері є досить 
популярним видача кредиту фізичним особам. Проте, надаючи кре-
дит, банк стикається з ризиком неповернення позичених коштів.  

Сучасні підходи до розв’язання задачі кредитування за умови 
мінімізації ризику можливих втрат потребують впровадження но-
вих ефективних принципів управління ризиками та комп’ютерних 
систем підтримки прийняття рішень. Побудова таких систем перед-
бачає розроблення та використання множини альтернативних мето-
дів аналізу даних, альтернативних моделей та відповідних критеріїв 
аналізу якості моделей і остаточного результату – ймовірності не-
повернення кредиту.  
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ФУНКЦІОНАЛЬНЕ МОДЕЛЮВАННЯ  
ЯК ІНСТРУМЕНТАРІЙ АНАЛІЗУ  

ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВ 

Основна проблема ефективного застосування інформаційних 
технологій в сучасному бізнес-просторі в тому, що для багатьох  
завдань просто немає готових IT – рішень, а розробка програмного 
забезпечення для моделювання та автоматизації бізнес-процесів 
іноді занадто складна та вартість її занадто велика для малого біз-
несу. Але у світі з'являються та розповсюджуються досить доступні 
і навіть безкоштовні програмні продукти, використання яких дозво-
ляє успішно ідентифікувати, описати, змоделювати бізнес-процеси, 
дії та роботи з метою їх подальшої оптимізації та удосконалення. 
Прикладом такого інструментарію для моделювання бізнес-проце-
сів із простою та зручною і наочною графічною нотацією (мовою) є 
стандарт (методологія) IDEF0 безкоштовного програмного продук-
ту «Ramus» (https://ramus-educational.software.informer.com). Цей 
стандарт спочатку було названо їх автором – американським фахів-
цем Дугласом Т. Росом – «Методологією структурного аналізу  
і проектування» (SADT – Structural Analysis and Design Technique).  

Ramus – сучасний безкоштовний IT – інструмент бізнес-ана-
літиків у створенні та оновленні систем управління підприємств, 
який дозволяє створювати графічні функціональні моделі бізнес-
процесів у редакторі діаграм IDEF0 (англ. Integration Definition for 
Function Modeling – техніка моделювання робіт) і DFD (англ. Data 
Flow Diagram – модель проектування, графічне представлення «по-
токів» даних в інформаційній системі), що дозволяє створювати си-
стему класифікації та кодування всіх об’єктів, які фігурують у біз-
нес-процесах підприємства і погоджувати цю систему з графічними 
моделями бізнес-процесів» [2].  

© О.В. Латишева, С.В. Касьянюк,  
  Р.Р. Баранов, Р.Р. Закіров, 2019 
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В наших попередніх роботах [1-3] ми продемонстрували  
можливості використання функціональних моделей для опису як іс-
нуючих бізнес-процесів на підприємстві (так звані моделі «як є» або 
англ. «AS – IS»), так й «ідеального стану» – того, до чого треба  
прагнути (так звані моделі «ТО – ВЕ»).  

Розглянувши наукові праці закордонних та вітчизняних уче-
них з технологій планування та моделювання, слід відмітити, що 
накопичено чимало публікацій вітчизняних науковців і зарубіжних 
авторів, які присвячено можливостям застосування сучасних IT- 
технологій моделювання бізнес-процесів, серед яких необхідно від-
значити роботи О. Клепікова [2; 3], В. Репіна, М. Хаммера, Д. Чампи 
та ін. [4-7]. Загально прийнятим підходом в цих та інших [4-8] роз-
глянутих нами роботах з моделювання є побудова функціональних 
моделей з метою виявлення найбільш слабких і вразливих місць ді-
яльності підприємства.  

Однак, на наш погляд, в існуючих публікаціях ще мало уваги 
приділяється питанням встановлення і оцінювання перспектив та 
переваг впровадження нових бізнес-процесів (процедур, дій) і міри 
необхідної зміни існуючої структури організації господарювання, 
питанням моделювання можливих варіантів розвитку вітчизняних 
підприємств на підставі оцінювання результатів моделі аналізу їх 
фінансового стану. Вважаємо, що таке моделювання може стати по-
тужним інструментом визначення «вузьких місць» у процесах уп-
равління та господарювання підприємств для забезпечення їх ста-
лого розвитку.  

Головною метою цієї роботи є розробка алгоритму моделю-
вання процедури аналізу фінансового стану для вітчизняного під- 
приємства для його можливого покращення на майбутні періоди. 

Методологія IDEF0 пропонує побудову ієрархічної системи 
діаграм (контекстної діаграми), після чого проводиться функціо- 
нальна декомпозиція – система розбивається на підсистеми з необ-
хідним рівнем деталізації (декомпозиції) і кожна підсистема опису-
ється і аналізується окремо. Для отримання можливості подальшого 
ефективного планування заходів покращення фінансового стану 
нами пропонується використання структурно-функціональної мо-
делі, для якої вибрана методологія функціонального моделювання  
і графічного описання процесів нотації IDEF0 програмного забезпе-
чення «Ramus».  

Дане бізнес-моделювання на практиці проводилось у кілька 
етапів. На першому етапі будується основний блок SADT-моделі, 
тобто будується контекстна діаграма (рівня A-0) основного про- 
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цесу – функціональної задачі (рис. 1). На «вході» цієї моделі – 
завдання щодо необхідності оцінювання фінансового стану підпри-
ємства. В моделі використовуються такі інструменти управління як: 
нормативно-правова база, звітність підприємства, інструкції, мето-
дики й інші вказівки. Механізмами забезпечення є персонал, ін- 
фраструктура, технічне програмне та інформаційне забезпечення 
(рис. 1). 

Після перетворення функціонального елементу «ВХІД» (по-
казується стрілками з лівої сторони функціонального блоку) при дії 
елементів «МЕХАНІЗМИ УПРАВЛІННЯ» (стрілки зверху функці-
онального блоку) за допомогою наявних  елементів «МЕХАНІЗМИ 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ» (стрілки знизу функціонального блоку показу-
ють необхідні ресурси) отримуємо елемент «РЕЗУЛЬТАТ» (стрілки 
праворуч функціонального блоку), тобто в результаті побудови діа-
грами (рис. 1) формулюється висновок про існуюче фінансове по-
ложення підприємства (визначається тип його фінансової стійкості, 
виявляються втрачені можливості збільшення прибутку підприєм- 
ства  і причини утворення збитків), а також визначаються усі існу-
ючі ризики та проблеми на підприємстві та можливості їх вирі-
шення для покращення фінансового стану та сталості розвитку.  

Рис. 1. Контекстна діаграма SADT - моделі процедури оцінювання 
фінансового стану підприємства (рівня A-0) (авторська розробка) 
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Інформаційним забезпеченням блоку «МЕХАНІЗМИ УП-
РАВЛІННЯ» (стрілки зверху головного функціонального блоку) є 
дані оперативного, управлінського, бухгалтерського і статистич-
ного обліку і звітності, тобто елементами управління та регулю-
вання (див. рис.1) є: 

фінансова звітність – форма № 1 “Баланс”, форма № 2 “Звіт 
про фінансові результати”, форма № 4 “Звіт про власний капітал”, 
“Примітки до річної фінансової звітності”;  

статистична звітність: форма № І-Б “Звіт про фінансові ре-
зультати і дебіторську і кредиторську заборгованість”, форма № І – 
підприємництво, “Звіт про основні показники діяльності підприєм-
ства” та інші; 

інші аналітичні звіти та документи бухгалтерського, операти-
вного, управлінського обліку (плани та програми розвитку; бізнес-
плани, фінансові плани, бюджети, матеріали ринкових досліджень 
тощо). 

Другим етапом є декомпозиція контекстної діаграми (рис. 2), 
що полягає в уточненні загальної функції, сутності процедури оці-
нювання фінансового стану підприємства, розбиваючи основну  
функцію на декілька підпорядкованих їй функцій. Наступним 
етапом моделювання є декомпозиція функціональних блоків на 
рис. 2, оскільки загально прийнята процедура будь-якого аналізу 
згідно [2-3] потребує подальшої деталізації. 

Згідно загальноприйнятої практики моделювання [1-3] при 
проведеної декомпозиції контекстної діаграми інтерфейсні дуги пе-
реходять з контекстної діаграми (рис. 1) на декомпозуючу (рис. 2) з 
урахуванням закладеного в них змісту. Крім того, блоки між собою 
пов’язуються послідовними діями, що дозволяє наглядно проілюс-
трувати рух інформаційних потоків.  

Представлена модель IDEF0 рівня A0 (рис. 2) дозволяє чітко 
визначити та регламентувати усі етапи оцінювання фінансового 
стану підприємства з метою внесення необхідних змін щодо його 
покращення.  

Отже, для цього  пропонується виконання наступних дій: 
1) побудувати на основі експрес-контролю, діагностики фі-

нансового стану підприємства поточну його модель – модель «як 
є»; 

2) виконати порівняння моделі «як є» з моделлю «як нале-
жить»: визначити і сформувати набір діаграм, що підлягають кори-
гуванню; виявити і скласти перелік необхідних змін на даний мо- 



 

182 

мент; сформувати перелік операцій, що забезпечують виконання не-
обхідних змін;  послідовно виконати операції із складеного набору; 

3) «зафіксувати стан» і/або перейти до кроку 1; повторити дії 
1-2. 

 

 
 

Рис. 2. Декомпозиція контекстної діаграми процедури оцінювання 
фінансового стану підприємства в стандарті IDEF0 рівня A-0 

(авторська розробка) 
 
Висновки і пропозиції. Враховуючи усе вище описане, на під-

ставі побудованих функціональних діаграм процедури оцінювання 
фінансового стану підприємства з'являється можливість регламен-
тувати усі етапи аналізу фінансового стану підприємства (зробити 
наочними та зрозумілими для персоналу процедури документу-
вання, аналізу, управління, оптимізації), з'являється можливість 
ідентифікувати, описати та регламентувати заходи покращення фі-
нансового стану, планувати  ці заходи антикризового розвитку у 
майбутньому, ефективно формувати стратегію поліпшення фінан-
сового стану підприємства. Вважаємо, що перевагою запропонова-
ного в цієї роботі підходу щодо використання нотації IDEF0 для  
формалізації і опису будь-яких заходів, процедур, як й бізнес – про-
цесів, є те, що ця нотація дозволяє без зайвих зусиль будувати діа- 
грами, які наочно відображують та регламентують послідовність 
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дій (етапів). Такі діаграми в нотації IDEF0 дозволяють не тільки 
отримати зображення існуючого стану бізнес – процесів, а й вста-
новить можливі «вузькі місця» у будь-яких процесах (для внесення 
у майбутньому необхідних змін та проведення подальшої реоргані-
зації бізнесу).  
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ВПЛИВ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА ЛОГІСТИКУ 
ТА УПРАВЛІННЯ ЛАНЦЮГАМИ ПОСТАВОК В УКРАЇНІ 

Сучасний стан економічної системи України, постійне зрос-
тання вимог до конкурентоспроможності вітчизняних підприємств 
та їх продукції, необхідність підвищення прибутковості і зниження 
загальних витрат підштовхує менеджмент вітчизняних компаній 
більш ефективно управляти своїми ланцюгами поставок. Наявність 
розвиненої логістичної інфраструктури, висока якість державних 
митних послуг, своєчасність та прозорість поставок логістичними 
операторам є необхідними умовами для підвищення привабливості 
ведення бізнесу всередині країни.  

Резерви підвищення ефективності логістичних процесів зна-
ходяться головним чином у інформаційних технологіях та різного 
роду інноваціях, що використовують ці технології. З огляду на не-
достатню розвиненість логістичної інфраструктури в Україні, пи-
тання впровадження інновацій в логістичну діяльність вітчизняних 
компаній становить значний дослідницький та практичний інтерес. 

Сучасна логістика стає більш залежною від новітніх іннова-
цій, які впливають на ефективність логістичних ланцюгів і є пред-
метом дослідження вітчизняних та закордонних вчених. В роботах 
Ю.Є. Петруні та Т.О. Пасічника [1]. Особлива увага приділяється 
оцінкам впливу новітніх технологій з позиції їх характеристики та 
відповідності ознак “Індустрії 4.0”. Якісні оцінки онлайн-техноло-
гій опитувань проведено у роботі М.О. Окландера [2] доведено ви-
значальну роль впливу мережі Інтернет на переміщення переваг та 
поведінки споживачів в віртуальне середовище. Особливості вико-
ристання точних інноваційних смарт-технологій сільськогоспо- 
дарського виробництва досліджено у роботах В.П. Якушева [3], 
Й.М. Дороша [4], О.А. Аліпбекі [5], що в цілому обґрунтовує необ-
хідність розвитку ринку таких засобів та їх вплив на ефективність в 
частині оптимізації витрат. 

Метою статті є дослідження інформаційних технологій та 
інновацій, що прямо або опосередковано впливають чи можуть  
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вплинути в майбутньому на розвиток логістики, а також аналіз  
можливостей їх впливу на ті чи інші підсистеми і фази логістичного 
процесу. 

Зміни, які відбуваються в сучасній економіці та суспільстві 
внаслідок використання різних цифрових технологій, здатні доко-
рінно їх змінити, зокрема за рахунок появи взаємодіючих один з од-
ним реального та віртуального (цифрового) світів. Це зумовлює по-
требу щодо визначення основних аспектів функціонування різних 
економіко-соціальних систем, зокрема, логістичних систем, з ме-
тою збереження та підвищення їх життєздатності в умовах нової 
економіки. 

Для логістичних систем (у т.ч. логістичних ланцюгів поста-
чання) в умовах цифрової економіки можна виділити такі ключові 
аспекти їх функціонування (опрацьовано з використанням [6; 7]): 

1. Клієнтоцентризм. Наразі клієнт є "центром" сучасного біз-
несу, задоволення потреб якого (клієнта) є основною метою функ-
ціонування будь-якої компанії. З кожним роком зростає асортимент 
продукції, засоби та канали стимулювання продаж (насамперед за 
рахунок розвитку цифрових технологій), підвищуються вимоги не 
лише до якості продукції, а й усіх процесів від моменту замовлення 
продукції, її доставки та отримання кінцевим споживачем. Одним із 
прогресивним способів взаємодії із споживачем послуг та продукції 
є омнікальна комунікація, в якій перехід між онлайн- та офлайн-ка-
налами комунікації вважається "безшовним", тобто клієнту не по- 
трібно докладати додаткових зусиль щоби переключитися з одного 
способу купівлі та спілкування на інший. Останнім часом багато 
уваги приділяється доставці "останньої милі" (анг. Last Mile), під 
якою розуміють доставку від останнього логістичного центру 
(складу, поштового відділення тощо) в ланцюгу постачання до кін-
цевого споживача (домогосподарства). Одним із основних аспектів 
розвитку доставки останньої милі є використання цифрових техно-
логій щодо поєднання логістичних послуг з "розумною" побутовою 
технікою, "розумним" будинком тощо. 

2. Екологічність (або екологічна відповідальність). Зростання
обсягу перевезень зумовлює збільшення потрібного для цього транс- 
порту, насамперед автомобільного, який, з однієї сторони, забезпе-
чує швидку доставку потрібної продукції до споживача, з іншої – 
й надалі залишається одним із джерел шкідливих викидів до атмо- 
сфери. Наразі актуальним напрямком роботи логістичних компаній 
є прагнення скоротити такі викиди, зокрема за допомогою викори-
стання цифрових технологій, зокрема автономного електротранс- 
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порту, "розумних" контейнерів тощо. Окрім того, у сфері логістики 
здобуває широкого використання поновлювані джерела енергії. 

3. Цифрові технології. Сьогодення в глобальному масштабі є
початком абсолютно нової економіки та суспільних відносин (циф-
рової економіки та суспільства), основою яких є цифрові технології 
(до яких відносять усі види електронного обладнання та приклад-
них програм, що використовують інформацію у вигляді числового 
коду [8]). До цифрових технологій, які вже ви-користовуються в ло-
гістичних системах, можна віднести, наприклад, Інтернет Речей, 
Великі Дані, Хмарні обчислення, бездротовий зв'язок, датчики та 
сенсори нового покоління тощо. 

4. Люди. Не дивлячись на широке розповсюдження цифрових
технологій (насамперед, робототехніки) у сфері логістики, люди 
(інтелектуально-трудові ресурси) все рівно будуть відігравати важ-
ливу роль. Проте із активного безпосереднього учасника (викона-
вця) логістичних процесів та операцій людина перетвориться у спо-
стерігача (контролера), що вимагатиме зміни у підготовці відповід-
них фахівців. Завдяки цифровим технологіям, які дозволяють ефек-
тивно обробляти та аналізувати великі масиви даних, може значно 
підвищитися обґрунтованість та оперативність управлінських рі-
шень відповідальних осіб у сфері логістики разом із зниженням  
можливих негативних наслідків прийняття цих рішень. Окрім того, 
кіберфізичні системи здатні будуть повноцінно замінити людину та 
підвищити ефективність виконання рутинних, часто повторюваних, 
фізично складних логістичних операцій. 

Для того, щоб визначити, які із сучасних інновацій мають  
відношення до новітніх технологій, потрібно перевірити їх на пред-
мет наявності спільних характерних особливостей, притаманних  
технологіям «Індустрії 4.0». Під Четвертою промисловою револю-
цією (або «Індустрією 4.0») розуміють всю сукупність руйнівних 
інновацій, отриманих та впроваджених у ланцюг вартості, що спря-
мовані на тренди оцифрування (“digitalization”), автономізації 
(“autonomization”), прозорості (“transparency”), мобільності (“mobi-
lity”), модуляризації (“modularization”), мережної співпраці (“net-
work-collaboration”) та соціалізації (“socializing”) товарів і процесів 
[9].  

Наведені в таблиці технології та інновації в логістичній сфері 
мають хоча б одну характерну особливість, притаманну «Індустрії 
4.0». Для прикладу, мобільні технології і мобільні додатки є іннова-
ціями, що відповідають водночас трендам оцифрування, мобільно-
сті, мережної співпраці і соціалізації; Інтернет речей відповідає  
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трендам оцифрування, модуляризації, мережної співпраці тощо. 
Далі, в таблиці 1 логістичні інновації структуровані, по-перше, в за-
лежності від того, наскільки потужний вплив вони здійснюють або 
можуть здійснити в майбутньому на логістичну сферу, а по-друге, 
як наразі розвивається та чи інші технологія та на якому етапі впро-
вадження знаходиться.  

 

Таблиця 
Етапи впровадження та характер впливу деяких логістичних 

інновацій на ланцюг поставок (авторська розробка) 
Вплив інновації на 

ланцюг по- 
ставок / Етап впрова-
дження інновації 

Використання, комер-
ціалізація 

 

Експериментальне 
впровадження, пробні 

проекти 

Дослідження і наукові 
розробки, ранні про-

тотипи 
 

Високий Бізнес-аналітика; мо-
більні технології і до-
датки;  
електромобілі  
 

Омніканальна логіс-
тика; безпілотні тран-
спортні засоби і 
дрони; водневі дви-
гуни; 3D друк  

Автономні ван-
тажні автомобілі; гру-
пування автомобілів  
 

Середній Інтернет речей; авто-
матична ідентифіка-
ція і збір даних; елек-
тронна комерція  

Вбудовані системи; 
інтелектуальне вироб-
ництво  
 

Безповітряні шини; 
комунікація між ма-
шинами  
 

Низький Хмарні обчислення; 
машинний переклад 

Логістика циркуляр-
ної економіки 

Робототехніка 

 
До цифрових технологій, які наразі або в найближчі роки бу-

дуть властиві логістичним системам, можна віднести наступні [6]: 
1. Великі дані (англ. Big Data) – це технологія щодо пошуку, 

аналізу та обробки великої кількості структурованих та неструкту-
рованих даних з метою отримання якісно нових знань, які можуть 
бути використанні в обґрунтуванні прийняття рішень [11]. 

2. Інтернет Речей (англ. Internet of Things) – це глобальна ме-
режа фізичних об'єктів (пристроїв), які підключені до Інтернету та 
можуть генерувати, збирати, обробляти та аналізувати інформацію 
без залучення людини за допомогою центрів контролю, управління 
та обробки інформації з використанням різних сенсорів, датчиків, 
засобів передачі інформації (сформульовано на основі [12]). 

3. Хмарні обчислення (англ. Cloud Computing) – це апаратне 
та програмне забезпечення, яке використовується самостійно клі- 
єнтом (користувачем) як деякий сервіс (послуга) обробки та збері-
гання його (клієнта) даних через Інтернет або локальну мережу у 
зручний для нього час з мінімальною взаємодією з постачальником 
такого сервісу [13]. Пристрій користувача (комп'ютер, ноутбук, 
смартфон тощо) в цьому випадку є звичайним терміналом, який  
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підключений до Інтернету, а пристрої (комп'ютери, сервери тощо) 
постачальника технології, які здійснюють хмарні обчислення, нази-
вають "обчислювальною хмарою" [13].; 

4. Автономні роботи (англ. Autonomous Robots) – це роботи,
які спроможні самостійно виконувати завдання без втручання лю-
дини [13]. 

5. Штучний інтелект (англ. Artificial Іntelligence) – це широка
галузь комп'ютерних наук, в яких вивчаються різні аспекти імітації 
машинами інтелекту людини [14]. 

6. Самокеровані транспортні засоби (англ. Selfdriving Vehic-
les) – це транспортні засоби, які спроможні здійснювати рух за пот-
рібним маршрутом самостійно без втручання людини. 

7. 3D-друк (англ. 3D-printing) є основою аддитивного вироб-
ництва, за допомогою якого з використанням 3D-принтера створю-
ється тривимірний фізичний об'єкт шляхом послідовного накла-
дання шарів певного матеріалу згідно із заданою віртуальною (ци-
фровою) 3D-моделлю [14]. 

8. Дешеві сенсорні рішення або технології (англ. Low-cost
Sensor Technology) представляють собою різні датчики та сенсори 
для вводу інформації за допомогою дотику до екрану пристрою, 
сканування з метою, наприклад, здійснення контролю за дотриман-
ням вимог зберігання продукції, забезпечення безпеки тощо.  

Можна припустити, що цифрові технології першої групи, які 
є актуальними щодо використання в логістичних системах най- 
ближчі п'ять років, порівняно з іншими групами можуть мати наразі 
найбільший вклад у ефект синергії цифрових технологій в логіс- 
тичних системах. На наш погляд, основною цифровою технологією 
серед них потрібно вважати Інтернет Речей, який дозволяє поєднати 
усі елементи логістичної системи (фізичні об'єкти) в єдину мережу, 
що значно спрощує передачу даних між ними. Окрім того, Інтернет 
Речей взаємодіє та впливає на роботу майже усіх цифрових техно-
логій в логістичних системах (рис. 1). Проте робота Інтернету Речей 
сильно залежить від програмно-апаратного забезпечення як корис-
тувачів, так і операторів мобільного та стаціонарного зв'язку. Тому 
можна припустити, що із розвитком бездротового зв'язку нового по- 
коління зросте й ефективність Інтернету Речей, а відповідно й по-
силиться його вклад в синергію цифрових технологій.  

Великі Дані апріорі потребують великих сховищ даних та по-
тужних технологій їх передачі та обробки. В логістичних системах, 
зокрема, завдяки зростаючому розповсюдженню різних датчиків,  
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Рис. 1. Зв'язки між цифровими технологіями  
в логістичній системі в контексті їх синергії  

(розроблено авторами на основі джерел [13, 14]) 
 

сенсорів, контролерів, сканерів і т.п. стає дедалі більше різних струк-
турованих та неструктурованих даних, для передачі яких по- 
трібен Інтернет Речей, а для їх обробки та аналізу можуть бути ви-
користанні, зокрема Хмарні обчислення та засоби Штучного інте-
лекту (алгоритми колективного штучного інтелекту, когнітивні об-
числення тощо). Разом з тим будь-яке сховище даних має бути без-
печним та захищеним від різних загроз. Однією з прогресивних  
технологій щодо безпечного збереження даних вважається Block-
chain. Але технологія " Blockchain " не дозволяє зберігати безпосе-
редньо файли з фото чи документами, а лише посилання на них у 
вигляді розподіленого реєстру, в якому зберігаються зашифровані 
записи [14]. В логістичних системах Blockchain доцільно викорис-
товувати, наприклад, у побудові масиву даних, в якому записи від-
повідають переміщенням та стану матеріальних цінностей впро-
довж усього шляху їх слідування в реальному часі. Завдяки 
Blockchain в такому масиві даних підробити, зумисно пошкодити чи 
знищити записи досить складно. Можна припустити, що найбіль-
ший ефект синергії технологія "Blockchain" дасть при взаємодії з 
технологіями "Великі Дані" та "Хмарні обчислення".  

Blockchain – протокол обміну інформацією (валютою) по ін-
тернету без участі посередників, який зберігає інформацію про всі 
транзакції учасників системи у вигляді «ланцюжка блоків», інфор-
мацію після запису неможливо стерти. Доступ до реєстру є у всіх 
користувачів Blockchain, які виступають колективним нотаріусом, 
котрий підтверджує інформацію в базі даних. Програма може засто- 
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совуватися для фінансових операцій, ідентифікації користувачів, 
створення технологій кібербезпеки тощо. 

Дані в Blockchain складаються з фіксованих структур, або 
«блоків», які, своєю чергою, складаються з таких важливих частин: 

1. Заголовок блоку – включає в себе дані контрольної суми,
часу створення і посилання на попередній блок. 

2. Вміст блоку – список цифрових активів і команд транзак-
цій, їх обсягів і адрес учасників угод. 

Якщо у вас є останній блок, ви можете отримати доступ до 
всіх попередніх у ланцюжку. База даних Blockchain зберігає всю  
історію транзакцій, включаючи дані про всі цифрові активи і ко-
манди, які були задані з часу створення самого першого блоку. 

Таким чином, інформація в програмі доступна для перевірки 
в будь-який момент часу. Всі онлайн-операції базуються на довірі; 
користуючись електронною поштою, важливо знати, що лист до- 
ставлений адресатові; пересилаючи кошти банком, потрібно бути 
впевненими, що гроші надійшли куди необхідно. За нестабільності 
в цифровому світі покладатися на третю особу щодо безпеки та кон-
фіденційності онлайн-активів складно. Сторонні джерела можуть 
бути зламані, зловмисники можуть маніпулювати інформацією або 
скомпрометувати як компанію, так і окремих осіб. Чим більша кіль-
кість учасників, тим  потенційному «шпигунові» стає все важче від-
стежувати діяльність усього ланцюжка. Завдяки цій особливості  
ланцюжок блоків транзакцій є дуже життєздатною і захищеною 
структурою даних. За допомогою Blockchain планується захищати 
дані атомних електростанцій у Великобританії, механізми попе- 
редження повеней та інші важливі об’єкти інфраструктури. Ця тех-
нологія виходить далеко за межі цифрової валюти, смарт-контрак-
тів і автоматизованих децентралізованих додатків. Існує три «поко-
ління» Blockchain – 1.0, 2.0 і 3.0 – Blockchain bitcoin, Blockchain «ро-
зумних» контрактів і так званий «Blockchain усього» – система, в 
якій публічно і безпечно зберігається інформація про будь-який 
об’єкт. Графічно принцип проходження транзакцій через Block-
chain зображене на рис. 2. 

Як видно з рис. 2, на першому етапі – початок руху коштів. 
Друга стадія демонструє, як транзакції передаються в мережу і зби-
раються в «блоки». Кожен «блок» має номер і хеш попереднього 
«блоку». На третьому кроці блоки розсилаються всім учасникам си-
стеми для перевірки. Якщо помилок немає, то кожен записує «блок» 
у свою базу даних на четвертому етапі. Лише на п’ятому можна до-
дати «блок» до «ланцюга блоків», у якому міститься інформація про 
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всі попередні транзакції. Завершаюча шоста стадія показує, що  
кошти переведені від об’єкта А до об’єкта В. 

Рис. 2. Проходження транзакцій через Blockchain 
(побудовано авторами за даними джерела [15]) 

Blockchain, будучи захищеним цифровим реєстром, може ви-
конувати функції банків, зокрема безпечне зберігання та передачу 
активів. Експерти вважають, що ця технологія дозволить банкам  
заощаджувати близько 20 млрд. дол. за рахунок відсутності посе- 
редників у транзакціях.  

Серед мінусів зазначеної технології можна виокремити швид-
кість роботи, яка значно поступається традиційним базам даних че-
рез те, що криптографічний компонент, який дає Blockchain важливі 
переваги, має складності під час обчислення. Пропускна здатність 
системи Bitcoin становить всього лише сім транзакцій в секунду; 
якщо порівняти з двома тисячами операцій в секунду, що проходять 
через платіжну систему VISA, то це надзвичайно мало. Звичайно, 
над підвищенням продуктивності Blockchain активно працюють. 
Зокрема, для криптоплатформи BitShares заявлена можливість об-
робляти до 100 тисяч транзакцій в секунду. 

В Україні поступово інтегрується Blockchain у різні галузі. 
Так у 2016 році правління НБУ схвалило і презентувало дорожню 
карту Cashless Economy, в якій вперше прописані плани щодо вико-
ристання технології Blockchain. Міністерство аграрної політики  
і продовольства у 2017 році впровадило технологію Blockchain в 
Державному земельному кадастрі. 
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Висновки. Менеджмент підприємств перебуває у постійному 
пошуку шляхів підвищення ефективності роботи, оскільки мотиво-
ваний все більш зростаючою конкуренцією на ринку, виходом на 
ринок нових компаній, бажанням відрізнятися від інших і бути кон-
курентоспроможним. Для більшості компаній стає очевидним, що 
резерви підвищення ефективності можна і слід знаходити у новов-
веденнях. Інновації, що приходять у логістичну сферу, як правило, 
є результатом прямих запитів клієнтів (реактивна модель), а не про-
активної інноваційної діяльності компаній. Головною проблемою 
для впровадження новацій є нерозуміння технології імплементації 
інновацій, недостатність спеціальних знань і компетенцій управ- 
лінського персоналу, незрозумілість перспектив подібного впро- 
вадження. Варто зазначити, що в епоху розвитку інформаційних  
технологій, видатних досягнень у сфері науки і техніки нові техно-
логії з’являються з прискореною швидкістю, заміщують собою по-
передні новації, змушують якомога активніше впроваджувати інно-
вації в діяльність компаній.  

Станом на сьогодні найбільш потужний вплив на логістичну 
сферу здійснюють такі інновації, як бізнес-аналітика, мобільні тех-
нології і додатки, використання електромобілів. Надзвичайно висо-
кий потенціал має омніканальна логістика, використання безпілот-
них транспортних засобів і дронів, водневих двигунів, 3D друк.  
Більшість учасників світового логістичного ринку віддають пере-
вагу прозорості та надійності ланцюгів поставок. Технологія 
Blockchain задовольняє всі вимоги, робить процес простішим і до- 
ступнішим для перевірки та впливає на продуктивність і стійкість 
економіки загалом. Вже зараз логістичну діяльність складно уявити 
без використання технологій хмарних обчислень, електронної ко-
мерції, автоматичної ідентифікації і збору даних. Вказані новітні  
технології та їх вплив на ланцюги поставок є перспективними на-
прямками для подальших досліджень у сфері логістики.   
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ПРОФЕСІЙНА АСИМЕТРІЯ  
УКРАЇНСЬКОГО РИНКУ ПРАЦІ 

Ринок праці є гнучкою та динамічною структурою, яка змі-
нюється під впливом, широкого кола національних та глобальних 
факторів. Сучасні світові тенденції поглиблення еко-демографічних 
проблем, поширення технологічних новацій, зміна соціально-пове-
дінкових моделей населення, появи нових форм та інструментів 
економічних відносин, зміни пріоритетів та ключових ресурсів роз-
витку, збільшення динамізму соціальних та економічних процесів, 
загострення політичної та безпекової нестабільності, значно впли-
нули на реалізацію можливостей збалансованого розвитку націона-
льних ринків праці та стали причиною виникнення широкого кола 
асиметрій у сфері: демографічної структури пропозиції робочої 
сили, якості пропозиції робочих місць, професійно-кваліфікаційної 
структури, мобільності робочої сили, збалансування продуктив- 
ності та компенсації праці, участі у формуванні та реалізації полі-
тики зайнятості. 

Серед зазначених асиметрій, найбільш глибинною та проб- 
лемною для ринку праці України є професійна-кваліфікаційна, адже 
саме вона знаходячись на прямому перетині попиту та пропозиції 
робочої сили і негативно впливає не лише на можливості реалізації 
людського капіталу в країні та збільшення рівня безробіття, а й 
стримує економічний розвиток, через дефіцит  кваліфікованої робо-
чої сили. В зв’язку з цим, дослідження питання оцінки рівня профе-
сійно-кваліфікаційної асиметричності ринку праці України та ви-
значення ризиків та перспектив її подолання є вкрай актуальним та 
затребуваним.   

Питанням вивчення сучасного стану ринку праці приділяє 
увагу широке коло, як вітчизняних, так і закордонних науковців, 
громадських діячів та практиків. В своїх роботах вони в більшості 
досліджують питання досягнення збалансованості ринку праці,  
зменшення втрат від безробіття та поширення зайнятості, прояви 
конкуренції на ринку праці, необхідність встановлення тісної спів-
праці між ринком освіти та ринком праці. Серед великого різнома-
ніття досліджень в цій сфері, найбільшої уваги заслуговують до- 
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слідження таких авторів, як: В.П. Антонюк [1], О.А. Грішнова [2], 
Е.М. Лібанової [3], Л.С. Лісогор [4], М.В. Семикіної [5], О.І. Цим-
бала [3, 6], Л.В. Шаульської [7], Л.Л. Шамілевої [8], О.О. Хандій [8], 
Н.С. Якимової [7], О.М. Яроша [3, 6]  та інших.  

Однак, незважаючи на затребуваність цієї тематики у науко-
вій спільноті, досі недостатньо дослідженим залишається питання 
оцінки глибини асиметричності українського ринку праці, зокрема 
його професійного сегменту, з точки зору, глобальних передумов 
виникнення цього процесу, а також наявних шансів та ризиків. 

Метою статті є оцінка глибини професійної асиметрії  
ринку праці України на основі запропонованих авторських мето-
дичних підходів; визначення ключових ризиків та шансів професій-
ної асиметрії ринку праці.  

В ході проведеного дослідження було використано загальні та 
спеціальні методи наукового дослідження, зокрема: синтезу, анало-
гій, логічного узагальнення, ретроспективного порівняння, систем-
ного підходу та аналізу, економіко-статистичного аналізу, графіч-
ний та нечіткої логіки. 

Професійна асиметрія ринку праці – виражається у наявності 
значних відхилень у структурі попиту та пропозиції робочої сили у 
професійному розрізі, які стримують потенційні можливості робо-
тодавців ефективно розвивати свій бізнес, а економічно активному 
населенню не дають повною мірою реалізовувати накопичений 
людський капітал. 

На сьогодні, оцінка професійної структури попиту та пропо-
зиції робочої сили на українському ринку праці є достатньо склад-
ним процесом через відсутність загальної зведеної інформаційної 
бази з цього питання. Офіційний ринок праці функціонує дещо 
осторонь від реального, адже Державна служба зайнятості насе-
лення має можливість генерувати у своїх базах даних лише інфор-
мацію про робочі місця вторинного сектору ринку праці (робочі  
місця, які мають низький рівень оплати праці та низьку якість) та не 
враховує широкий спектр тіньових безробітних, які шукають ро-
боту не реєструючись у Державному центрі зайнятості. З іншого 
боку, реальний ринок праці, який концентрую свою інформаційну 
базу в зовнішніх інформаційних джерелах (Інтернет портали з по-
шуку роботи, недержавні агенції посередництва в працевлашту-
ванні, неформальні джерела інформації, інформація з професійного 
середовища, тощо). В зв’язку з цим, оцінку професійної асиметрич-
ності доцільно визначати використовуючи усі наявні джерела офі- 



198 

ційної та неофіційної інформації щодо стану та структури ринку 
праці. 

Аналіз даних щодо професійної структури навантаження на 
одне вакантне робоче місце за даними Інтернет-порталу з пошуку 
роботи «Robota.ua» показав наявність значної розбалансованості 
ринку праці. Починаючи з 2016 року в Україні відбувається змен-
шення загального навантаження на ринку праці, в цілому за цей пе-
ріод воно скоротилось з 1,77 до 1,29 осіб на одне вакантне робоче 
місце [9], схожою є ситуація, яка ілюструється даними Державної 
служби зайнятості України у продовж останніх чотирьох років від-
бувається значне пожвавлення офіційного ринку праці, наванта-
ження на одне вакантне робоче місце скоротилось з 7 до 3 осіб [10]. 
Однак, не дивлячись на це, на ринку праці існує значна асиметрія 
професійної структури, яка характеризується наявністю значного 
прошарку незадоволеного попиту в окремих професійних групах та 
порівняно великого обсягу пропозиції робочої сили в інших 
(рис. 1).  

1 – Інформаційні технології 2 – Адміністрація, керів-
ництво серед. ланки 

3 – Будівництво та архітек-
тура 

4 – Бухгалтерія та аудит

5 – Готельно-ресторанний  
бізнес 

6 – Дизайн та творчість 7 – ЗМІ, видавництво, полі-
графія

8 – Краса, фітнес, спорт

9 – Культура, музика, твор-
чість 

10 – Логістика, склад, ЗЕД 11 – Маркетинг, реклама, PR 12 – Медицина, фармацев-
тика 

13 – Нерухомість 14 – Освіта та наука 15 – Охорона, безпека 16 – Продаж, закупівля
17 – Робочі спеціальності 18 – Роздрібна торгівля 19 – Секретаріат 20 – Сільське господарство
21 – Страхування 22 – Сфера обслуговування 23 – Телекомунікації та зв'я-

зок  
24 – Топ-менеджмент та ке-
рівництво 

25 – Транспорт, автобізнес 26 – Управління персоналом 27 – Фінанси, банк 28 – Юриспруденція

- - - - межа симетрії  

Рис. 1. Професійна структура навантаження на одне вакантне 
робоче місце, за окремими професійними групами (дані Work.ua) 

Розраховано автором на основі даних сайту Work.ua [9]. 
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Так, за даними сайту Work.ua найбільший незадоволений по-
пит на ринку праці України існує на такі групи професій, як: фахівці 
у сфері інформаційних технологій, працівники у сфері готельно- 
ресторанного бізнесу, фахівці у сфері нерухомості, роздрібної тор-
гівлі, робітничих спеціальностей, страхування, сфери обслугову-
вання, фінансів та банківської справи. При цьому, найбільше нава-
нтаження на одне вакантне робоче місце спостерігається серед фа-
хівців з адміністрування, керівництва середньої ланки, секретарі-
ату, топ-менеджменту, засобів масової інформації, культури, 
освіти, управління персоналом та юриспруденції.  

Схожими є тенденції, які демонструє офіційний ринок праці 
(рис. 2), найбільший незадоволений попит спостерігається серед 
кваліфікованих працівників з інструментом, робітників з обслуго-
вування, експлуатації  та контролю за роботою технологічного уста-
ткування, особи з найпростішими професіями та окремі професіо-
нали та фахівці (вчителі, лікарі різного профілю та кваліфікації, ін-
женери, програмісти, бухгалтери, тощо). При цьому, має місце ве-
лика чисельність безробітного населення, з професіями групи зако-
нодавців, керівників та менеджерів, кваліфіковані працівники у 
сфері сільського господарства, технічні службовці, окремі професії 
з групи фахівців та професіоналів (інженер в металургії, інженер  
землепорядник, інженер з транспорту, агроном, фахівець з питань 
зайнятості, маркетолог, тощо).   

Рис. 2. Професійна структура навантаження на одне вакантне 
робоче місце, за окремими професійними групами  (дані ДСЗ) [11] 

Розраховано автором на основі даних Державної служби зайнятості на-
селення. 
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Проведений аналіз професійної структури ринку праці, гово-
рить про спостереження асиметрії в цій сфері, яка потребує оцінки 
її глибини та пошуку причин виникнення. Оцінити її можна на ос-
нові використання розробленої авторської методики наведеної на 
рис. 3. 

Асиметрію професійної структури ринку праці, доцільно роз-
раховувати на основі використання показника навантаження на 
одне вакантне робоче місце у розрізі професійних груп, приймаючи 
при цьому за показник відносної симетрії одиницю, як встановле-
ний баланс попиту та пропозиції. Враховуючи, що досягнення пов-
ної симетрії в реальній економіці є майже неможливим, доцільно 
встановити певні межі симетрії, які в математичній та економічній 
науці варіюються на 10% більше та на 10% менше встановленої  
точки балансу (тобто від 0,9 до 1,1). Усі інші значення показника 
варіативної асиметричності ряду, вказують на наявність тієї чи ін-
шої глибини асиметрії. 

Для оцінки глибини асиметричності професійної структури 
ринку праці України доцільно використовувати наступну формулу 
коефіцієнту асиметрії.  
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Значення коефіцієнту асиметрії від 1,1 до 1,3 та від 0,9 до 0,7 
говорить про наявність низького рівня асиметричності професійної 
структури ринку праці, при якій ступінь наявних відмінностей є не-
значним та може бути скорегованим при впровадженні низки дер-
жавних заходів у сфері регулювання ринку праці. 

Значення показник в межах від 1,3 до 1,5 та від 0,7 до 0,5 
свідчить про спостереження середнього рівня асиметрії ринку праці 
та початку значних перекосів у професійній структурі ринку. 

Значення коефіцієнту асиметрії від 1,5 до 1,8 та від 0,5 до 0,3 
свідчить про високий рівні асиметричності ринку праці та наявності 
дуже значних перекосів професійної структури.   

Значення коефіцієнту у межах більше 1,8 та менше за 0,3 
свідчить про критичну розбалансованість ринку праці та дуже ви-
сокого рівня асиметричності. 

Для оцінки глибини асиметричності професійної структури 
ринку праці з метою уніфікації значення показників офіційної та не- 
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офіційної статистики розрахунок асиметричності рядів доцільно 
проводити по кожному з джерел та згрупувати на основі побудови 
матриці асиметричності професійної структури ринку праці, яка 
може продемонструвати більш повну реальну картину.  

Враховуючи наведені вище методологічні підходи та прове-
дені розрахунки показників асиметричності професійної структури 
ринку праці в динаміці, було отримано наступні результати оцінки 
українського ринку праці (рис. 4). 

 

 

ё 

 

відносна симетрія ринку праці  високий рівень асиметрії ринку праці 

низький рівень асиметрії ринку праці   дуже високий рівень асиметрії ринку праці 

середній рівень асиметрії ринку праці  • ступінь професійної асиметричності  ринку праці

Рис. 4. Динаміка професійної асиметрії українського ринку праці 

Розраховано автором на основі даних Державної служби зайнятості та 
сайту Work.ua. 

Професійна асиметричність українського ринку праці за да-
ними Державної служби зайнятості є дещо вищою ніж за даними 
реального ринку праці. У 2016 та 2017 році асиметрія була дуже ви-
сокою, та сягала 2, при значенні відносної симетричності у межах 
від 0,9 до 1,1. Починаючи з 2018 року має місце поступове зниження 
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глибини професійної асиметрії ринку праці, за даними Інтернет-
порталів з пошуку роботи вона зменшилась до 1,8, а за даними Дер-
жавної служби зайнятості населення до 2,3, однак, залишилась у 
групі дуже високої асиметрії. У 2019 році відбувся значний пози- 
тивний прорив у покращенні професійної симетричності ринку 
праці за значенням показника, за усіма джерелами інформації аси-
метричність перейшла до групи високої зі значеннями 1,64 та 1,7.  

Незважаючи на позитивні тенденції, глибина професійної 
асиметричності ринку залишається значною. Причинами наявності 
такої розбалансованості є як глобальні, так і національні перед- 
умови, зокрема:  

переважання у молоді інфантильного відношення до процесу 
професійного самовизначення та навчання, спирання при обрані 
професії на власні та суспільно сформовані уявлення, ніж на реальні 
факти та перспективи працевлаштування; 

інформаційна розбалансованість ринку, яка проявляється у  
відсутності у населення чіткого уявлення, щодо професій та видів 
діяльності, які характеризуються попитом на ринку праці, країни, та 
ті, які можуть дати молоді реальні можливості професійного роз- 
витку та реалізації;  

недостатній рівень інформованості молоді щодо змісту, хара-
ктеру та умов праці за професіями, існування хибної інформації 
щодо рівня оплати праці та перспектив кар’єрного зростання в ок-
ремих галузях, що не дає можливості молоді більш прозоро оцінити 
свою майбутню професію та обрати її у відповідності до зовнішніх 
вимог та внутрішніх вподобань; 

формування у населення відрази до фізичної праці;  
відсутність на державному рівні чіткої інформаційної бази 

щодо поточного та перспективного попиту на працю, що не дає  
можливості оцінити реальний стан функціонування ринку праці та 
побудувати зважену державну політику в цій сфері; 

наявність інформаційної ізольованості населення регіонів, 
щодо перспектив та можливостей працевлаштування в інших регіо-
нах, практики маятникової трудової міграції, можливостей здійс-
нення професійної переорієнтації та перепрофілювання з метою по-
дальшого працевлаштування; 

економічна нестабільність, що не дає роботодавцям можливо-
сті визначити майбутні тенденції розвитку підприємств та потреби 
в кадрах; 

високий рівень плинності персоналу в окремих професійних 
сферах діяльності, що пов’язано з низьким рівнем якості робочих 
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місць та невідповідальним відношенням населенням до трудової ді-
яльності;    

розвиток нових моделей зайнятості, вносить певні корективи 
у забезпечення змін характеру зайнятості та переорієнтації певних 
професійних груп у нові сфери діяльності; 

відсутність у роботодавців бажання надавати інформацію, 
щодо наявних потреб роботодавців у робочій силі та реальних по-
казників економічного розвитку підприємства, необхідних для здій-
снення державних прогнозних оцінок у цій сфері; 

посилення зовнішньої міграційної активності населення, що з 
одного боку спричиняє відтік дефіцитної кваліфікованої робочої 
сили за кордон, а з іншого боку зменшує навантаження на ринку 
праці у тих професійних сферах, які характеризуються надлиш- 
ковістю; 

зміна пріоритетності галузей діяльності та розвиток нових 
сфер породжує виникнення нових професійних сфер, які потребу-
ють швидкої адаптації населення на ці потреби, перепрофілізації та 
відкриття нових навчальних програм, що не може бути реалізована 
повною мірою через деформацію інформаційних каналів між робо-
тодавцями, населенням та системою освіти; 

автоматизація та роботизація виробничої діяльності, поява 
нових технологій спонукає часткове вивільнення робочої сили та 
зростання технологічного безробіття.  

Висновки. Підсумовуючи вищенаведене, слід зазначити, що 
на стан асиметричності ринку праці на пряму залежить, як від на- 
ціональних тенденцій соціально-економічного розвитку, так і від 
наявності глобальної нестабільності. Ці фактори в комплексі ство-
рюють певні ризики поглиблення професійно-кваліфікаційної аси-
метрії українського ринку праці, серед, яких:  

1. Поглиблення структурного безробіття. Відсутність чіткої 
державної політики, щодо подолання негативних проявів асиметрії, 
призводить до збільшення чисельності безробітного населення в 
країні, через відсутність відповідних характеристикам економічно 
активного населення робочих місць. Це спричиняє формуванню в 
суспільстві цілих професійних класів безробітних, які є достатньо 
масштабними, менш гнучкими та важко піддаються перепрофіліза-
ції. Збільшення рівня безробіття може спричинити активізацію  
міграційного відтоку працездатного населення за кордон з метою 
пошуку більш легкого заробітку.  

2. Зростання дефіциту на кваліфіковану робочу силу. Профе-
сійно-кваліфікаційна асиметричність ринку праці спричиняє ви- 
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никненню в економіці країни ситуації при якій спостерігається  
гострий дефіцит на обрані професійні групи та навички при наявно-
сті значного рівня безробіття в країни. Дефіцит кваліфікованих  
кадрів спричиняє виникнення відставання у розвитку окремих галу-
зей та може стати однією з причин збільшення рівня диференціації 
заробітної плати в країні, через активне використання роботодав-
цями цінових інструментів у боротьбі за необхідного фахівця. 

3. Поглиблення економічного відставання. Є ризиком, який
випливає з виникнення двох попередніх та полягає у відсутність  
можливості економічного та технологічного розвитку країни, змен-
шенні економічної активності підприємств, зменшення рівня впро-
вадження інновацій, через відсутність на ринку праці необхідної 
кваліфікованої робочої сили, яка б за кількісними та якісними ха- 
рактеристиками задовольняла би потреби потребам роботодавців у 
кадрах.  

4. Зростання соціальної напруги та бідності. Відсутність
можливості зайнятості, зменшення рівня економічної активності 
підприємств та поширення нових форм стратифікації суспільства на 
основі професійної ознаки, може призвести до загострення соціаль-
них проблем у країні, яке проявлятиметься у розвитку клановості 
ринку праці, збільшення кількості зневірених серед безробітних,  
відчуження молоді та старших поколінь на ринку праці, втрата до-
віри у суспільстві, поглиблення бідності та зростання рівня невдо-
воленості у соціумі.  

Поміж ризиків існує цілий комплекс шансів, які виникають на 
фоні наявної професійної асиметрії ринку праці та проявів глобаль-
ної нестабільності. Серед них:  

1. Поширення інновацій в малому та середньому бізнесі. Мо-
лоде покоління в Україні характеризується значно високим рівнем 
активності щодо створення власного бізнесу та відкритості до ство-
рення та запровадження інновацій. Вони мають високий освітній 
потенціал та за умови їх належної професійної підготовки та дер- 
жавних механізмів підтримки, здатні забезпечити інноваційний ха-
рактер розвитку економіки країни. Окрім того, наявність прошарку 
безробітного населення, стимулюватиме до пошуку нових можли-
востей заробітку, одним з яких може стати розвиток власного біз-
несу з інноваційної компонентою.  

2. Розвиток економіки знань. Завдяки високому рівню освіче-
ності населення Україна має високі шанси здійснення переорієнта-
ції економки на економіку знань, що може бути реалізовано за 
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умови ефективного використання людського капіталу та наявності 
злагодженої стратегічної політики держави у цій сфері.   

3. Покращення якості робочих місць. Дефіцит фахівців в ок-
ремих галузях стимулює роботодавців збільшувати власну конку-
рентоспроможність на ринку праці за рахунок, покращення фізич-
ної,  організаційної , економічної та технологічної якості робочих 
місць, що є поштовхом для розвитку економіки, збільшення про- 
дуктивності та мотивації економічно активного населення до праці. 

Ризики та шанси професійно-кваліфікаційної асиметрії ринку 
праці, мають високий рівень взаємозалежності та характеризуються 
мобільністю переходу від одного стану в інший за наявності, або 
відсутності цільової державної політики.  
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ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ  
ДО ЄВРОПЕЙСЬКОЇ КЛАСТЕРНОЇ МЕРЕЖІ 

У контексті сучасних світових економічних відносин інтен- 
сивність економічного розвитку, зростання конкурентоспроможно-
сті регіонів та держави має здійснюватися за рахунок впровадження 
новітніх ринкових механізмів, здатних компенсувати стихійні де-
структивні процеси. Для України кластеризація є одним із способів 
розвитку економіки та її належного рівня у системі світових еконо-
мічних відносин. На сучасному етапі відбувається збільшення ак- 
тивності в рамках кластерних ініціатив. Згідно з міжнародним до- 
свідом, значні зміни в організації виробництва як на національному, 
так і на міжнародному рівнях сприяють створенню територіально-
галузевих та інтеграційних об’єднань, тобто кластерів. В умовах по-
силення конкуренції на національних ринках товарів, праці і капі-
талу економічним пріоритетом для суб’єктів України стає підви-
щення конкурентоспроможності регіональних господарств. Форму-
вання кластерів на території регіону дозволяє вирішувати не тільки 
галузеві завдання, але і сприяє багатополярному розподілу точок 
зростання по території регіону, і тим самим забезпечує рівномір-
ність і збалансованість просторового розвитку. Реалізація кластер-
ної політики може дати потужний поштовх розвитку як основних, 
так і супутніх видів діяльності регіонах. Використання інновацій-
них технологій в рамках кластера дозволить значною мірою поси-
лити економічний ефект від їх впровадження і тим самим поліп-
шити добробут населення більшості регіонів. 

Кластери визнані ключовими економічними драйверами і яв-
ляються цінним джерелом інновацій та знань. Теоретичні засади 
кластерного розвитку та особливостей кластерних активностей ви-
світлено таких у роботах М. Дельгадо, М. Портера, С. Стерна [1]. 
Сучасні тенденції щодо активізації кластерних ініціатив та основні 
особливості генезису кластеризації представлені К. Кетлесом,  
С. Процівом [2]. В роботах Ф. Неффке, М. Хеннінга, Р. Бошма [3] 

© В.Б. Мішура, 
  Т.П. Гітіс, 2019 
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висвітлено особливості поступового формування кластерів на ос-
нові культури, взаємної адаптації й сфери своєї компетенції, зазна-
чено, що даний процес потребує високого рівня організації та само-
організації його потенційних учасників. Однак, на даному етапі  
розвитку процесу кластеризації теорія ще не дає достатніх відпові-
дей щодо конкретних ресурсів розвитку кластерів, а також особли-
востей створення моделей підтримки кластерів. 

Метою статті є дослідження особливостей формування 
кластерів, основних ресурсів та особливостей формування дорож-
ньої карти розвитку кластерів для формування пріоритетних шляхів 
регіонального розвитку. 

Сучасні кластерні стратегії розглядають кластери як бізнес-
екосистеми, які мають регіональний вимір, але включають в себе 
безліч зацікавлених сторін, включаючи створені підприємства,  
стартапи, інвесторів, дослідні інститути та інше. Обсяг діяльності 
кластера зазвичай охоплює кілька взаємопов’язаних секторів і ство-
рює мережу гравців і діяльності. Крім того, кластери можуть стати 
ядром для подальшого зростання економічного розвитку, оскільки 
кластери часто демонструють самоефективні мережеві ефекти, на-
приклад, шляхом залучення венчурного капіталу, постачальників 
або постачальників послуг. Тісна взаємодія між членами кластеру 
може привести до більш високих темпів інновацій і, таким чином, 
зміцнити значимість кластера. 

Кластери визнані ключовими економічними драйверами і яв-
ляються цінним джерелом інновацій та знань. Кластерні ініціативи 
визначаються як важливі засоби регіональної конкурентоспромож-
ності та позитивно впливають на членів кластерної організації.  
Кластери покращують операційну ефективність компаній, пришвид-
шують інновації, а також прискорюють формування соціального ка-
піталу. Перехід української економіки на якісно новий рівень  
можливий за умови формування нових центрів економічного зрос-
тання, що дозволяють об’єднувати науковий, освітній та виробни-
чий потенціал та забезпечують підвищення конкурентоспроможно-
сті підприємств, науково-дослідних організацій і освітніх установ, 
що надають мультиплікативний ефект на розвиток економіки, спри-
яють залученню інвестицій і створення нових робочих місць. Та-
кими центрами можуть стати саме кластери. Кластер дає додаткові 
робочі місця, що створюють додаткову вартість. Слід зазначити, що 
в остаточному підсумку, не окремі підприємства, а саме кластери є 
носіями високої конкурентоспроможності. Кластерна політика 
може бути вдалою лише за сприяння місцевої та державної влади, 
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яка повинна створити для цього відповідні умови. Необхідна зміна 
наявного вектору економічних перетворень із боку влади та спря-
мування їх на розроблення, прогнозування та впровадження клас- 
терної політики. Безумовно, лише зусилля влади не зможуть ство-
рити відповідних умов, але як складова частина платформи перед- 
умов мають велике значення. У цій частині, як наголошують на- 
уковці й практики [2; 13], варто спрямувати зусилля на три напрями 
(створення стимулів, забезпечення доступності інформації, розпо-
ділення влади та ресурсів), які ми вважаємо за доцільне корегувати 
та доповнити ще такими: 

формування кластерної стратегії; 
створення законодавчих передумов для кластерних ініціатив 

та реалізації стратегії; 
створення стимулів; 
послідовність і обґрунтованість дій влади, підвищення довіри 

до владних структур; 
державна підтримка та розподіл ресурсів. Найважливіші із 

цих напрямів у розгорнутому вигляді подано в табл. 1. 
 

Таблиця 1 
Напрями сприяння кластерним ініціативам через зміну  

вектору державної політики в Україні 
Сфера Опис кластерної ініціативи Оптимальне рішення 

для України
Стимулювання 
кластероутво-
рення  

Ефективність будь-якого підпри-
ємства забезпечується людиною, 
що приймає рішення на основі ін-
тересів (стимулів). Формування 
стимулів – одна з рушійних сил 
розвитку кластероутворення. 
Стимули повинні змінюватися і 
підсилюватися залежно від стадії 
виконання проекту

Джерелом стимулів може стати 
більш активна участь суспільс-
тва та бізнесу у розробленні 
державної політики. Світова 
економіка та європейські стан-
дарти спонукають до форму-
вання кластерів та створюють 
відповідну мотиваційну основу

Інформаційна  
основа класторо-
утворення 

Для формування кластерів інфор-
мованість має бути повна як із 
боку учасників майбутнього клас-
тера, так і з боку держави щодо 
ресурсів та витрат, необхідних 
для досягнення бажаних результа-
тів розвитку регіону 

Вибір й удосконалення інстру-
ментарію, пов’язаного з розвит-
ком кластерів. Поліпшення ре-
гіональних показників на тлі по-
ліпшення якості інформації, що 
сприятиме якіснішій кластерній 
політиці 

Розподіл влади  
та ресурсів 

Рішення, пов’язані з накопичен-
ням прав суб’єктів, бізнесу та ре-
сурсів, визначають не лише клас-
терну, а й регіональну політику 

Децентралізація у розподілі ре-
сурсів та прийнятті рішень вла-
дою та бізнесом в Україні спри-
ятиме формуванню кластерної 
політики та відповідного меха-
нізму управління
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Реалізація поданих у табл. 1 напрямів приречена на невдачу 
без відповідним чином організованих наукових досліджень, які без-
посередньо не належать до компетенції влади, але підтримуються  
і стимулюються нею. Саме вони мають стати основою для реалізації 
вищенаведених напрямів. Останніми роками кластерні концепції 
дедалі частіше використовувались як інструмент для посилення ре-
гіональної економіки. Хоча кластери є важливою частиною еконо-
міки різних регіонів країн по всьому світу на різних етапах роз- 
витку, вони також є важливими показниками для розуміння та вирі-
шення економічних завдань, засобом для оптимізації структури еко-
номіки, адже кластери є важливими детермінантами економічних 
показників (існує сильний зв’язок між заходами посилення класте-
рів та процвітання регіонів). Європейський розвиток багато в чому 
залежить від кластеризації, а активна інтеграція України Європей-
ський простір актуалізує дане питання. В Європі налічується  
близько 2500 потужних кластерів. Кластерні ефекти стають види-
мими, коли наявність пов’язаних галузей у певному місці досягає 
критичної маси. Близько 45% усіх зайнятих у торгових галузях  
розташовано в кластерах. Працівники кластерів заробляють в сере-
дньому на 11% більше заробітної плати, ніж їх колеги в тих же га-
лузях, розташованих поза кластерами. Це відображає більш високу 
продуктивність, яку компанії можуть досягти в кластері. Потужні 
кластери повідомляють про зростання робочих місць на рівні 0,2% 
щорічно в посткризовий період, тоді як за межами кластера відбу-
вається скорочення робочих місць в середньому на 1,7% [1].  

Кластерний підхід надає переваги з точки зору ефективності 
втручання на рівні фірми, тобто підтримки діяльності окремих ком-
паній, активні дії на кластерному рівні можуть створити більші ва-
желі та цим досягти успіху більшої кількості фірм [4]. Що стосу-
ється втручання на рівні промисловості, то кластери уникають ба-
гатьох викривлень, пов’язаних з постачальниками, які часто вини-
кають у виробничо-збутових ланцюжках. Щодо політики в масшта-
бах всієї економіки, то дії на кластерному рівні можуть бути більш 
цільовими для конкретних питань, з якими стикаються компанії в 
наборі суміжних галузей, тим самим підвищуючи ефективність та 
зменшуючи витрати. Кластери та кластерні ініціативи повинні віді-
гравати важливу роль у системних інноваціях, зокрема, при будь-
яких промислових перетвореннях, які радикально змінюють бізнес-
моделі та сприяють організації ланцюжків доданої вартості. 

Європейська Комісія в Стратегії ЄС-2020 [5] акцентує увагу 
на питаннях, що стосуються інновацій, розглядаючи їх як основу 
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для розумного зростання. Здатність компаній впроваджувати інно-
вації все більше залежить від їх здатності співпрацювати з іншими 
суб’єктами, включаючи конкуруючі підприємства. Слід зазначити, 
що сучасна економіка є мережею, і ланки даної мережі проникають 
у всі сфери економічного життя. Сильна та широко розвинена ме-
режа внутрішніх та зовнішніх організацій, технічна та соціальна ін-
фраструктура та ефективне стратегічне управління та кластеризація 
є чинниками, що визначають міжнародну конкурентоспроможність. 
Кластери можна визначити як інноваційні мережі [6]. Однією з не-
обхідних умов для створення та розвитку мереж та кластеризації – 
є готовність до співпраці підприємств, що конкурують один з одним 
на щоденній основі. 

Важливим аспектом економічної політики України стає стра-
тегія створення вертикально інтегрованих компаній, здатних забез-
печити виживання, а в перспективі – і розвиток промислово-техно-
логічного потенціалу країни. Створення такої поліструктурності со-
ціально-економічних систем вимагає розробки економічної страте-
гії, що спирається на нові ідеї і принципи, що дозволяють отримати 
найбільший системний ефект, чим і являється кластеризація [7]. 

Головне, що дають кластери, – це можливість для бізнесу  
і для регіону розвиватися не за інерцією. Однак, важливо розуміти, 
що кластери можуть принести результати лише тоді, коли вони впи-
сані в ширший контекст стратегій регіонального розвитку, тобто в 
контекст розвитку розумних спеціалізацій. Кластерна форма орга-
нізації інноваційної діяльності призводить до створення особливої 
форми інновації – сукупного інноваційного продукту, яка являє со-
бою сукупність базисних нововведень, сконцентрованих на пев-
ному відрізку часу і в певному економічному просторі. Саме такі 
інновації являються продуктом діяльності всіх учасників кластера, 
що дозволяє прискорити поширення мережевих зв’язків і підви-
щити ефективність діяльності регіону. Створення регіональних кла-
стерів слід розглядати у розрізі створення «точок зростання» регі-
ону. 

В інформатизованому світі акценти зміщуються, при цьому 
для формування кластерів необхідне активне застосування техноло-
гій, які дозволяють сформувати «загальну картину» функціону-
вання регіональних економічних систем в цілому. Співпраця в рам-
ках регіональних та міжрегіональних кластерів стає все більш необ-
хідною, але при цьому існує деяка можливість втрати самостійності 
стейкхолдерів і, як наслідок, зниження їх ділової ініціативності 
(здатності до формування самостійної лінії поведінки на ринку, до 
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освоєння нових товарів, нових технологій та ін.). Як наслідок, у ряді 
країн в останні десятиліття «кластерні стратегії» будуються на  
центрах ділової активності та концентрують зусилля на підтримці 
існуючих кластерів і створенні нових мереж компаній, які раніше 
не контактували між собою. 

При цьому, враховуючи українські реалії та відсутність по- 
ступового розвитку кластерів, держава має акцентувати увагу на ви-
переджаючому розвитку та не тільки сприяти формуванню класте-
рів, але й самою стати активним учасником мереж. Наприклад, 
впровадження електронного урядування є запорукою інтегрування 
державного управління до мереж. Електронний уряд стосується не 
тільки технологій, а також передбачає перебудову державного сек-
тору, бізнес-процесів, людей та культури для забезпечення успіш-
ного досягнення е-уряду. Багато проектів в минулому не вдалося, 
тому що орієнтація проектів на бізнес-процеси, які спричинили  
значні зміни, але не зачіпали інших аспектів. Необхідно створення 
нової ролі держави, оновлення бізнесу та інформатизації для спри-
яння побудові мереж, доступу до технологій та скороченню транс- 
акційних витрат. 

Формування і розвиток кластерів виступає найважливішим 
фактором економічного зростання, адже забезпечення можливості 
постійного зростання продуктивності буде завжди актуальним, 
тому що чим більше розвинена економіка, тим більшого значення 
набувають інновації в продукції, послугах і методах виробництва 
для підвищення конкурентоспроможності регіонів та країн у ці-
лому. 

Отже кластер має стати осередком поширення нової моделі 
культури, в якій досягатиметься соціальний ефект, що буде вираже-
ний у створенні нових робочих місць, задоволенні споживачів  
якістю товарів і послуг та підвищенням добробуту в цілому; та від-
буватиметься інтенсивний розвиток підприємницьких структур, 
збільшення кількості яких в свою чергу позитивно позначиться на 
дохідній частині бюджетів усіх рівнів. Кластерний підхід може 
стати інструментом забезпечення високих темпів економічного  
зростання і диверсифікації економіки. 

Через високий рівень кластеризації економічної діяльності 
країн світу при створенні сучасної моделі розвитку України, до- 
цільним є ознайомлення з досвідом становлення кластерних мереж 
інших країнах. Особливого значення для України набуває вивчення 
досвіду постсоціалістичних країн та країн Східної Європи, серед 
яких Хорватія, Словаччина, Литва, Угорщина. До цього, вищезазна- 
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чені країни є новими членам ЄС, що також вказує на доцільність 
дослідження досвіду та моделей кластеризації саме в даних країнах.  

Що стосується формування кластерних утворень, досвід єв-
ропейських країн, таких як Хорватія та Словаччина, вказує на змі-
щення акцентів на ключові 4Р – план, люди, процеси і проекти 
(рис. 1) [9]. 

 
 

Рис. 1. Підхід «4 Р» у формуванні кластерів  
(розроблено авторами на основі джерела [10]) 

Що стосується України, то підтримка кластерів повинна бути 
побудована на цільовому підході до заснування та підвищення ін-
ституційної спроможності низки структур управління кластерами 
на регіональному рівні. Ці структури управління кластерами по-
винні об’єднувати ключові зацікавлені сторони з приватного і дер-
жавного сектору та наукових кіл, надавати послуги, зокрема, сфері 
розвитку бізнесу та інтернаціоналізації, створення стартапів і під- 
тримки інновацій, розвитку відповідних навичок та інфраструк-
тури.  

Крім того, кластеризація має передбачати чітку координацію 
та механізми обміну, що дозволить забезпечити створення синергії 

План
• Аналіз тенденцій, ресурсів 
• Спільно розроблені цілі 
• Формування критичної маси 
підприємств, зацікавлених у процесі
створення кластеру, що повязані у 
ланцюжок вартості 

Проекти  
• Розробка та реалізація спільних про-
ектів 

• Створення загальної карти стра-
тегічного процесу дій 

Люди
• Кластерний менеджмент 
• Підтримка науково-дослідних уста-
нов: вибір партнерів

• Інвестиції членів кластерів в навчаль- 
ні проекти та співпраця з науково-до-
слідними установами

Процеси 
• Розробка формату та керівництва, в 
якому викладено "спосіб, як ми бу-
демо працювати разом". 

• Континуум у спілкуванні всередині 
кластера та між членами кластеру  
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між регіональними кластерами [10] (наприклад, загальний брен-
динг, тренінги для організацій кластера тощо). Реалізація процесу 
створення мереж в Україні повинна розпочатися з підтримки пілот-
них кластерів. Процес створення кластерних мереж має бути засно-
ваний на розподілі ролей між державним та приватним сектором, а 
також між рівнями державного управління, що зможе стати своє- 
рідною моделлю для впровадження майбутніх ініціатив. У рамках 
даного підходу можна зобразити покрокову модель кластеризації. 

Спираючись на досвід європейських країн, перший етап для 
впровадження кластеризації на Україні має полягає в тому, щоб 
отримати якомога точнішу картину ситуації кластера, як центру  
розвитку на місцях. Інформація, яка доступна в кластері, зазвичай 
фрагментована, нецентралізована та сумнівна щодо точності, об- 
ґрунтованості та часу. Для здійснення даного етапу в українських 
реаліях слід акцентувати увагу на проведенні досліджень на регіо-
нальному рівні з метою отримання інформації та ґрунтувати визна-
чення конкурентоспроможних галузей на основі старт-спеціаліза-
цій та більшої додаткової вартості. Мета даного етапу – досягти та-
кої позиції, де можна було б прийняти рішення щодо вибору того, в 
яких галузях повинні бути зосереджені пілотні проекти кластерів 
[11]. 

Формування кластерів потребує залучення моделі потрійної 
спіралі. В рамках побудови кластерних мереж на Україні, метою ді-
яльності даної моделі має стати об’єднання основних учасників 
(освіта-наука-бізнес-громадськість) у розвитку кластера, як це  
передбачено сучасною міжнародною передовою практикою. На- 
правлена діяльність підприємств приватного сектору, академічних 
кіл та інститутів розвитку, а також державних міністерств та ві-
домств формує правильний баланс для створення кластерів. Напри-
клад, у Хорватії на даному етапі проводилась низка експеримента-
льних галузевих зустрічей, які були організований через Міністер- 
ство економіки. 

У процесі цих зустрічей було створено спільний форум для 
активістів кластерів, що представляли кожен з трьох елементів по-
трійної спіралі. Україна також може організовувати такі зустрічі на 
даному етапі з метою визначення та обрання інноваційних можли-
востей, які можуть бути використані для формування спільних  
кластерних проектів [12]. 

Щодо створення менеджменту, на даному етапі пропонується 
проведення галузевих зустрічей та обрання лідерської групи, ґрун-
туючись на принципі четверної спіралі. Режим лідерської групи має 
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представляти собою процес об’єднання представників та інтересів 
різних секторів. 

 

 
 

Рис. 2. Дорожня карта формування кластерів для України  
(розроблено авторами на основі джерела [11]) 

 
Щодо наступного етапу, його метою є згуртування навколо 

перспективних, амбітних масштабних проектів, які б вимагали від 
сектора та спіралі синергії, і якщо це буде реалізовано, це матиме 
величезний вплив на функціонування сектора та успіх сектора у 
майбутньому. 

Формат даних проектів – «просторові можливості» сектора, 
де запропоновано список бізнес-ідей, які відображають потенціал 
різного ступеня, які потім розвиваються, удосконалюються до про-
ектів загальнодержавного значення в першу чергу через їх масш-
таби, амбіції та їх потенціал для впливу на сектор, а також на на- 
ціональний економічний рівень. 

Створення списку потенційних бізнес-ідей, які б привернули 
увагу, зробили б кластери конкурентоспроможними. 

Насамкінець, етап формування конкурентоспроможних клас-
терів – досягнута точка в процесі, за допомогою якої структура за-
родкових кластерів повинна бути формалізована і закріплена. 

Щодо сучасних кластерних мереж, то слід відзначити Євро-
пейську платформу кластерного співробітництва, що являє собою 
майданчик для розвитку міжкластерної взаємодії, який дозволяє  
міжкластерним організаціям знайти потенційних партнерів для 
міжнародного співробітництва та забезпечує доступ кластерів до 
міжнародних ринків [13]. Дана платформа об’єднує понад 950 євро-
пейських кластерних організацій та орієнтована на пошук партнерів 
за чотирма рівнями: галузевий, міжнародний, національний, регіо-
нальний. Розглянемо COSME в якості моделі підтримки кластерів: 
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в рамках даної моделі існує певний перелік підпрограм із, що фінан-
суються коштами програми COSME, серед цих програм є, напри-
клад: Європейська мережа підприємств (EEN), Еразмус для моло-
дих підприємців, Інтернаціоналізація кластерів МСП, Розвиток ту-
ризму, Полегшення доступу до державних закупівель та багато ін-
ших підпрограм (табл. 2). 

Таблиця 2 
Приклад переліку конкурсів в рамках моделі  

підтримки кластерів на 2018 роки  
(узагальнено авторами на основі джерела [14]) 

№ 
з/п 

Назва проекту Організація, 
що 

впроваджує

Бюджет Умови фінансування

1 Європейська 
мережа 
підприємств (EEN)

COSME 57,2 млн
євро 

Покриття видатків проекту: 
100%. Сума розподіляється між  
60 заявниками, що перемогли у 
конкурсі

2 Європейська 
платформа 
співробітництва 
кластерів 

COSME 5,5 млн
євро 

Покриття видатків проекту: 100%

3 Європейська 
програма 
«Сluster excellence»

COSME 900 тис.
євро 

Покриття видатків проекту: 75%
Сума розподіляється між 6-8 заяв-
никами, що перемогли у конкурсі

4 Інноваційний та 
технологічний  
розвиток легкої 
промисловості 
(одяг, взуття, ви-
роби зі шкіри) 

COSME 3 млн 
євро 

Покриття видатків проекту: 100%

5 Підтримка розбу-
дови інституційної 
спроможності 
об’єднаної тери-
торіальної громади

ГО «Інститут
громадянсь-

кого 
суспільства» 

Близько
900 тис. 
євро 

Відбувається   за фінансової   
підтримки «Вестмінстерської 
фундації за демократію» (Лондон,
SW1P 1RT, Сполучене Королів-
ство Великої Британії та Північ-
ної Ірландії)

6 Молодіжний кла-
стер органічного 
бізнесу об’єднаної 
територіальної гро-
мади

ГО «Інститут
громадянсь-

кого 
суспільства» 

760 тис.
євро 

Європейський Союз (через Пред-
ставництво Європейського Союзу 
в Україні) 

У рамках даної моделі Єврокомісія покриває 90 % видатків 
проекту, пов’язаних з його реалізацією. Підпроект ‒ частина під- 
програми, яка направлена на реалізацію окремої мети. Наприклад, 
в рамках підпрограми «Підвищення конкурентоспроможності пред- 
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ставників сфери туризму» можуть бути оголошені певні підпро- 
екти, а саме розвиток туристичних кластерів, удосконалення полі-
тики в сфері туризму тощо. Загальний бюджет програми COSME на 
2018 р. становить 699,2 млн євро. 

Також слід акцентувати увагу на програмі Європейської під-
тримки малого та середнього бізнесу, що сприяє поліпшенню до- 
ступу до міжнародних ринків, зокрема всередині ЄС, а також на 
міжнародному рівні. Щодо Програми COSME ‒ це набір тематич-
них підпрограм, реалізація яких покликана вирішити проблеми в 
сфері малого і середнього підприємництва, які пов’язані з доступом 
до фінансування, виходом на нові ринки та вдосконаленням внут- 
рішніх бізнес-процесів та вдосконалити пріоритетні сфери націо- 
нальної економіки [14]. Важливою сферою діяльності є вихід на ри-
нок ЄС та ринки партнерів програми (через Європейську мережу 
підприємств – Enterprise Europe Network, European cluster 
collaboration platform та ін.) Основною метою при цьому є сприяння 
розвитку кластерів з метою підвищення конкурентоспроможності 
та ресурсоємності підприємств, зокрема МСП, активізація спів-
праці кластерів через регіональні та галузеві програми та полег-
шення приєднання МСП до кластерів. Що стосується COSME, то 
оскільки фінансування для українських проектів поки недосяжне, 
дана програма – це не тільки можливість пошуку партнерів, це ва-
жлива платформа для моніторингу проектів та пошуку інформації. 

Висновки. Як свідчить проведений аналіз, регіони України ще 
не готові до формування інноваційного типу кластерних структур, 
які функціонують в економічно-розвинених країнах. Незважаючи 
на розвиток кластерних ініціатив за роки незалежності нашої кра-
їни, ефективність вітчизняних кластерів є низькою. На основі ана-
лізу доведено, що найбільшою перешкодою для ефективної клас- 
терної політики та розвитку кластерних утворень є комплекс про-
блем, пов’язаних із владою та державною підтримкою, яка має  
ґрунтуватися на відповідним чином побудованих наукових до- 
слідженнях. Виділено пріоритетні напрями сприяння кластерним 
ініціативам через зміну вектору державної політики в Україні: фор-
мування кластерної стратегії; створення законодавчих передумов 
для кластерних ініціатив та реалізації стратегії; створення стимулів; 
послідовність та обґрунтованість дій влади, підвищення довіри до 
владних структур; державна підтримка й розподіл ресурсів. 

Використання кластерної концепції у реальній економіці Ук-
раїни передбачає створення та розвиток кластерів, які повинні стати 
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новими точками її оновлення та зростання. Процес кластеризації в 
Україні має свої особливості, які не завжди відображають пози- 
тивну динаміку як кластера в цілому, так і його окремих учасників. 
Однією з цілей реалізації кластерної політики Україні є подолання 
різноманітних бар’єрів та «вузьких місць», які перешкоджають  
ефективній взаємодії підприємств та організацій, що входять до 
складу кластеру. До них слід віднести недостатній рівень організа-
ційного розвитку, а саме відсутність ефективних організаційних 
структур управління кластерами. 
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ОЦІНКА ВАРТОСТІ ЯК ЕКОНОМІЧНОЇ КАТЕГОРІЇ 

Вартість – одна з фундаментальних економічних категорій. 
Спроби трактування її змісту були зумовлені починаючи з вивчення 
закономірностей функціонування обміну в логічній схемі відтво-
рення (виробництво, розподіл, обмін і споживання) і ведуться до 
цього часу. Складність оцінки вартості як економічної категорії 
обумовлена її двоїстою природою, яка дістала назву «парадокс цін-
ності». 

З’ясування природи процесів економічних відносин між 
суб’єктами економічних інтересів, що пов’язані із задоволенням по-
питу і пропозиції, конкуруючими були два основоположні методо-
логічні підходи: перший – трудової (класичної) теорії вартості і дру-
гий – маржиналізму (граничної корисності). Перший з них розкри-
ває вартість шляхом оцінки затрат живої та уречевленої праці, а 
другий – граничною корисністю продукції та послуг. 

На початку ХХ ст. представникам неокласичної економічної 
теорії вдалося поєднати складові елементи трудової теорії вартості 
і теорії граничної корисності та сконцентруватись на розробці теорії 
ціни, яка знаходилась на поверхні життєдіяльності і пов’язана  
з гармонізацією економічних відносин між суб’єктами попиту і про-
позиції. На сучасному етапі виникло нове основне джерело варто-
сті, яке пов'язане, насамперед, з інтелектуальним потенціалом, 
знаннями працівника, що надало цій економічній категорії нові  
властивості. 

Вивчення цих властивостей та наукових здобутків економіч-
ної теорії щодо взаємозв’язку категорій «цінність», «вартість»  
і «ціна» сприятиме удосконаленню процесів оцінки вартості майна 
та майнових прав. 

Необхідність подальшого розвитку та вдосконалення теоре-
тичних аспектів взаємовпливу та взаємозумовленості нових власти-
востей оцінки вартості як економічної категорії і визначило акту- 
альність теми дослідження. 

Метою статті є дослідження сутності і змісту елементів та 
властивостей вартості як економічної категорії на основі гносеоло-
гічного аналізу різних теорій вартості, розкриття сучасних підходів 
до з’ясування і розкриття її структурних характеристик.  

© Д.М. Артеменко, 2019 
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Перші трактування категорії «вартості» розкриті у працях  
давньогрецьких мислителів. Вони починали аналізувати окремі ка-
тегорії та шукати зв’язки між ними, зокрема між такими категорі-
ями як: товар, праця, цінність тощо.  

Ксенофонт першим в економічній науці звернув увагу на дві 
характеристики товару – споживну вартість та мінову вартість [7, 
с. 68].  

Представники меркантилістичної (грошової) теорії – Р. Кан-
тільон, Т. Мен, Дж. Лок - вартість або багатство ототожнювали з 
грошима та вважали основними джерелами багатства землю та 
працю. На їх переконання саме це  визначало «дійсну вартість» еко-
номічних благ. Меркантилісти обґрунтовували кількісну теорію 
грошей – коливання цін на місцевих ринках є результатом нерівно-
мірності розподілу грошей, а отже, і доходів, між окремими регіо-
нами та країнами.  

Погляди меркантилістів були повністю спрямовані на до- 
слідження зовнішньої торгівлі як джерела багатства. В основу вар-
тості, на їх думку, покладено працю, проте корисною вона вва-
жалась лише в тому випадку, якщо продукція виробництва буде ви-
везена за кордон і гроші, виручені за неї, перевищать витрати на її 
створення. 

На зміну меркантилізму приходять фізіократи Ф. Кене, 
А. Тюрго та ін. В їх роботах вартість розглядається як споживча, а 
додаткова – як дар природи, що у відповідь на вкладену в неї працю 
повертає приріст вартості. 

Перші наукові концепції визначення вартості викладені у 
представників трудової теорії вартості (класичної) – У. Петті, П. Бу-
агільбер, А. Сміт, Д. Рікардо. Ці дослідники вважали єдиним дже-
релом вартості людську діяльність (працю), яка є єдиною і загаль-
ною мірою вартості.  

Адам Сміт називав вартість природною ціною й тим центром, 
навколо якого коливаються та до якого тяжіють ринкові ціни. У  
вартості Сміт виділяв споживчу і мінову вартість. Перша означає 
корисність будь-якої речі, а друга – можливість придбання інших 
товарів власником цієї речі.  

Адам Сміт використовував три різні підходи при трактуванні 
вартості. Згідно першого підходу вартість визначається витраченою 
на виробництво товару працею; другого – тією часткою праці, що 
купується, тобто кількістю чужої праці, яку товаровиробник може 
отримати в обмін на власну працю; третього – сумою доходів: заро-
бітної плати, прибутку та ренти. 
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Крім трудової, до «витратних» концепцій вартості відно-
сяться теорія витрат виробництва, теорія трьох факторів вироб- 
ництва і теорія відтворення К. Маркса в контексті створення дода-
ної вартості. 

Представники теорії витрат виробництва – Р. Торренс, Н. Се-
ніор, Дж. Мілль – розглядали витрати виробництва як основу міно-
вої вартості і цін, вважаючи, що нова вартість створюється не лише 
живою, а й минулою, уречевленою працею.  

Французькі економісти першої половини ХІХ ст. Ж. Сей  
і Ф. Бастіа трактували формування вартості в процесі виробництва 
як результат витрат трьох його основних факторів – праці, капіталу 
і землі, які беруть рівноправну участь у створенні вартості. Кожний 
з цих факторів створює відповідну частину вартості: жива праця – 
заробітну плату, уречевлена праця – капітал, а земля – диференціа-
льну ренту ІІ порядку. 

Окремі протиріччя та неточності теорії вартості, що зустріча-
ються у працях А. Сміта та Д. Рікардо, були усунуті і вирішені Кар-
лом Марксом.  

Він зазначав, що за умов ринкової економіки обмін товарів 
здійснюється за законом вартості, тобто усі товари обмінюються на 
основі втіленої в них людської праці (суспільно необхідного робо-
чого часу). Ним була виділена та розкрита додана вартість, яка ви-
значала «надлишок вартості товару над вартістю спожитих засобів 
виробництва й робочої сили». 

Розвиток промисловості та зародження нових економічних ві-
дносин між суб’єктами ринкових відносин, які пов’язані із задово-
ленням попиту і пропозиції у індустріальному суспільстві кінця 
ХІХ та першій половині ХХ ст., зумовив виникнення принципово 
нового підходу до аналізу і визначення вартості – з позиції теорії 
граничної корисності. Її прихильники – У. С. Джевонс, К. Менгер, 
Ф. Візер, Е. Бем-Баверк, Л. Вальрас, Дж. Б. Кларк тощо – вважали 
неприйнятним зведення вартості до витрат праці або трьох факторів 
виробництва.  

На їх думку, вартість (цінність) визначалась мірою корисності 
результату та розглядалась як суб’єктивна за своєю природою кате-
горія, як судження економічної людини про важливість благ, наяв-
них в її розпорядженні та необхідних і достатніх для підтримання 
життя та добробуту. При цьому економічна людина розглядалась як 
повністю раціональна та вузько корислива в життєдіяльності, що 
надавало змогу виносити судження стосовно своїх суб'єктивно ви-
значених цілей.  
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Завдячуючи цьому ринкова ціна визначалась граничною ко-
рисністю, яка відповідала «останньому екземпляру» певного блага, 
що задовольняв граничну потребу. 

Позбувшись принципу монізму у з'ясуванні джерела вартості, 
неокласична теорія (економікс) англійського економіста кінця 
XIX – початку XX століття А. Маршалла поєднала теорію класиків 
політекономії про визначальну роль витрат виробництва з теоріями 
граничної корисності, попиту і пропозиції у формуванні і русі цін.  

Альфред Маршалл виходив з того, що формування ринкових 
цін відбувається в результаті взаємодії попиту і пропозиції та по- 
в'язував зміну попиту з категорією граничної корисності, а пропо-
зиції – з вирішальним впливом витрат виробництва. Він вважав, що 
витрати виробництва, інтенсивність попиту, межа виробництва  
і ціна продукту взаємно регулюють одна одну. 

У XX ст. відбулась еволюція становлення теорії вартості. В 
країнах ринкової економіки перестали надавати розробці теорій  
вартості тієї вирішальної ролі, яку вона мала раніше. Це пов’язано 
з утвердженням підприємницької ринкової системи і поворотом 
представників економічної думки розвинутих країн до розробки пе-
реважно теорії ціни, яка знаходилась на поверхні економічного 
життя і найтісніше була пов’язана з господарським механізмом. 

У 80-х роках XX ст. в західній економічній літературі набула 
поширення теорія постіндустріального та інформаційного суспіль-
ства. Підґрунтям для їх формування у її сучасному вигляді стали 
теорії, концепції та ідеї А. Фішера, К. Кларка, У. Ростоу, Д. Белла, 
Дж. Гелбрейт, Дж. Форрестер та ін. 

Новому постіндустріальному суспільству характерним був 
підрив ринкових відносин, насамперед, їх основного закону – за-
кону вартості, еквівалентних відносин. Панування сфери послуг 
означав, що найбільш поширеним продуктом праці стає послуга. 
Послуги створюються, як правило, інтелектуально, часто творчою 
працею, затрати якої визначити важко, а то й неможливо.  

Передумовами даних зрушень в розкритті теорії вартості 
стали значні зміни на ринку праці, які проявлялись у здешевленні 
фізичної праці і зростанні вартості інтелектуальної праці. Тобто, у 
нових умовах відбулось виникнення нового основного джерела ва-
ртості, яке було пов'язане з інтелектуальним потенціалом, знаннями 
працівника, а не з його фізичними зусиллями. 

Інформаційна теорія вартості враховувала особливість фор-
мування вартості товару з високою часткою нематеріальної складо-
вої, яка полягала  у нерівномірному перенесені витрат на його ство- 
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рення. Тобто, перший екземпляр, потребує відносно великих ви-
трат, а граничні витрати копії (другого екземпляру або усіх решта) 
близькі до нуля. 

Тобто, більш швидке економічне зростання забезпечувалось 
не тільки нарощуванням фізичних обсягів випуску продукції і по- 
слуг, а й збільшенням частки доданої вартості у виробленій про- 
дукції. Це збільшення забезпечувалось впровадженням інновацій та 
врахуванням альтернативних переваг споживачів і швидкості реак-
ції бізнесу на їх зміну.  

Відбувалось зниження частки і значущості матеріальної скла-
дової продукту і зростання цінності вкладеного в нього інтелекту. 
Ця особливість знаходила відображення в оцінці вартості фірм та 
підприємств шляхом обчислення наявних інтелектуальних активів.  

Глибинне переосмислення нових елементів і складових вар-
тості як економічної категорії розкриває її нові властивості, що 
пов’язані, з одного боку, з формуванням доданої вартості, а з ін-
шого – складовою, яка обумовлює інфляційні процеси.  

В період глобалізації додана вартість виступає показником 
ефективності підприємницької діяльності при створені конкуренто-
спроможної продукції і надані нових послуг. Додана вартість скла-
дається, насамперед, з оплати праці, тому  інтелектуальний потен-
ціал та знання працівника стають основними факторами форму-
вання вартості сучасних товарів та послуг.  

Відмова від «золотого стандарту» (повноцінних грошей) та 
перехід до неповноцінних грошей встановили нові умови форму-
вання їх мінової вартості. 

Вона стала ірраціональною величиною, яка визначається не 
втіленою в грошовому товарі суспільною працею, а тим середови-
щем, у якому гроші функціонують.  

Маса грошових знаків, що вступає у сферу обміну в кожному 
наступному циклі відтворення, - величина не випадкова. Вона зумо-
влена насамперед сукупною міновою вартістю товарів, які реалізо-
вані в попередньому циклі і вийшли у сферу споживання. Грошові 
знаки, залишаючись в обігу, продовжують представляти цю су- 
купну товарну вартість, будучи її відбитком. 

Якщо в черговому циклі обміну товарів виявиться менше, ніж 
було в попередньому, або в обігу перебуватиме зайва маса грошо-
вих знаків при тій самій масі товарів, то між грошовою і товарною 
масами складеться нове співвідношення, в якому попит перевищу-
ватиме пропозицію.  
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Продавці вимагатимуть більшу суму грошей, ніж у поперед-
ньому циклі, а покупці будуть готові задовільнити їх вимоги. Гро-
шова маса знеціниться порівняно з товарною і ціни на товари зрос-
туть. Складеться новий, знижений рівень мінової вартості грошей, 
з якою вони перейдуть у наступний цикл відтворення, тобто  відбу-
деться інфляція грошей.  

Стислий аналіз діючого інституційного забезпечення та по-
будова структурної характеристики об’єкту дослідження. Зако-
нодавство України трактує оцінку майна та майнових прав  як про-
цес визначення їх вартості на дату оцінки за процедурою, встанов-
леною нормативно-правовими актами з оцінки майна, що затверд-
жуються Кабінетом Міністрів України. Методики та інші нормати-
вно-правові акти, які розробляються з урахуванням вимог положень 
(національних стандартів) і також затверджуються Кабінетом Міні-
стрів України або Фондом державного майна України і є результа-
том практичної діяльності суб'єкта оціночної діяльності [1, ст. 3, 9]. 

Постановою Кабінету Міністрів України від 10.09.2003 р. 
№1440 «Про затвердження Національного стандарту № 1 "Загальні 
засади оцінки майна і майнових прав"» визначені вихідні поло-
ження, методичні підходи, методи оцінки майна і майнових прав з 
визначенням особливостей їх застосування та різні поняття варто-
сті, а саме: ринкової, інвестиційної, ліквідаційної, ліквідації, відтво-
рення, заміщення, спеціальної, у використанні, оціночної (табл. 1).  

Певному виду вартості відповідає комплекс методичних під-
ходів, методів та оціночних процедур – база оцінки. Ринкова база 
оцінки дозволяє визначити ринкову вартість, а неринкова – всі інші 
види вартості.  

Вибір бази оцінки залежить від мети, з якою проводиться  
оцінка майна, його особливостей, а також нормативних вимог. Для 
визначення ринкової вартості враховується найбільш ефективне ви-
користання об’єкта оцінки. При цьому розглядаються тільки ті ва-
ріанти використання майна, які є технічно можливими, дозволе-
ними та економічно доцільними. 

Неринкові види вартості як база оцінки визначаються за до-
помогою методів та оціночних процедур, які ґрунтуються на ре-
зультатах аналізу корисності або призначення об’єкта оцінки, а та-
кож вивченні впливу умов використання або способу відчуження 
об’єкта оцінки.  

Для визначення неринкових видів вартості як бази оцінки ви-
користовується інформація про подібне майно в частині, в якій вона  
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Таблиця 1  
Характеристика видів вартості та особливості їх розрахунку 
Вид вартості Характеристика виду вартості Особливості розрахунку

Ринкова 

Вартість, за яку можливе відчуження 
об’єкта оцінки на ринку подібного 
майна на дату оцінки за угодою, укла-
деною між покупцем та продавцем,  
після проведення відповідного марке-
тингу за умови, що кожна із сторін ді-
яла із знанням справи, розсудливо і 
без примусу

Враховується найбільш ефек-
тивне використання та нор-
мальні умови продажу 

Інвестиційна 

Вартість, визначена з урахуванням 
конкретних умов, вимог та мети інве-
стування в об’єкт оцінки 

Аналізуються умови продажу 
та їх відмінність від типових 
умов продажу подібного 
майна на ринку, розрахову-
ється знижка зумовлена впли-
вом зазначених умов на фор-
мування його вартості

Ліквідаційна 

Вартість, яка може бути отримана за 
умови продажу об’єкта оцінки у 
строк, що є значно коротшим від 
строку експозиції подібного майна, 
протягом якого воно може бути про-
дане за ціною, яка дорівнює ринковій 
вартості

Застосовується знижка, що 
компенсує скорочений строк 
експозиції майна 

Ліквідації 

Вартість, яку очікується отримати за 
об’єкт оцінки, що вичерпав корис-
ність відповідно до своїх первісних 
функцій 

Враховуються витрати на лік-
відацію об’єкта оцінки 

Відтворення 

Поточна вартість витрат на створення 
(придбання) в сучасних умовах нового 
об’єкта, який є ідентичним об’єкту 
оцінки

Використовується для прове-
дення оцінки спеціалізова-
ного майна із застосуванням 
витратного методичного під-
ходу, у тому числі для ве-
дення бухгалтерського обліку 
з метою визначення його 
справедливої вартості 

Заміщення 

Поточна вартість витрат на створення 
(придбання) нового об’єкта, подіб-
ного до об’єкта оцінки, який може 
бути йому рівноцінною заміною 

Спеціальна 

Сума ринкової вартості та надбавки до 
неї, яка формується за наявності нети-
пової мотивації чи особливої заінтере-
сованості потенційного покупця (ко-
ристувача) в об’єкті оцінки 

Враховується особливий інте-
рес потенційного покупця, як 
надбавка до ринкової варто-
сті. 

У викорис-
танні 

Вартість, яка розраховується вихо-
дячи із сучасних умов використання 
об’єкта оцінки і може не відповідати 
його найбільш ефективному викорис-
танню

Враховується знижка до вар-
тості, яка зумовлена відхи-
ленням від найбільш ефекти-
вного використання майна  

Оціночна 
Вартість, яка визначається за встанов-
леними алгоритмом та складом вихід-
них даних 

Використовується встановле-
ний алгоритм розрахунку вар-
тості та склад даних 

Джерело: Про затвердження Національного стандарту № 1 «Загальні 
засади оцінки майна і майнових прав»: Постанова КМ України від 
10.09.2003 р. № 1440. 
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відповідає вимогам, що висуваються до певного неринкового виду 
вартості. Неринкові види вартості переважно визначаються на ос-
нові інформації щодо угод, які укладалися з умовами та обмежен-
нями, подібними до мети, з якою проводиться оцінка. 

В системі сучасних енциклопедичних економічних знань  
вартість трактується, як економічна категорія, що виражає втілену  
і уречевлену в товарах та послугах суспільну працю й економічні 
відносини між суб’єктами господарської діяльності, що пов’язані 
суспільним поділом праці і обміном товарами та послугами [напри-
клад: 7, 8].  

Варто зазначити, що традиційне визначення вартості стає не-
достатнім на сучасному рівні суспільних відносин між суб’єктами 
економічних інтересів, оскільки воно не враховує роль суб’єктив-
них факторів, які знаходяться на стороні попиту в процесі визна-
чення величини вартості й формування її кінцевої форми прояву – 
ціни.  

На переконання П. Самуельсона ринкова ціна формується під 
впливом попиту і пропозиції. Величина попиту визначається грани-
чною корисністю речей, а величина пропозиції – витратами вироб-
ництва [8, с. 36]. 

Не випадково енциклопедія інтелектуальної власності визна-
чає вартість як «еквівалент цінності об’єкта, виражений у ймовірній 
сумі грошей» [9, с. 88].  

Це засвідчує зростаючу роль підвищення якості товару, тобто 
його можливості задовольняти більші потреби або потреби більш 
високого рівня якості.  Отже, вартість вже виступає поняттям не 
лише фізичним, а й соціальним, оскільки крім природних властиво-
стей, виражає суспільні відношення між виробниками товарів і по-
слуг та їх споживачами. 

Таким чином, вартість виступає в якості універсального пара-
метра для порівняння різних товарів і послуг в процесі їх ринкової 
взаємодії, що зумовлює її динамічну а не статичну природу. Тому, 
визначальною її властивістю як економічної категорії є міра суспі-
льної цінності товарів.  

Цінність виступає узагальнюючою категорією, яка визначає 
всі властивості товарів, які є корисними для кінцевого споживача, 
уособлюючи єдність економічної корисності блага і економічних 
витрат на його виробництво. Поняття цінності є значно ширшим за 
поняття вартості, оскільки цінність формується у свідомості лю-
дини, коли оцінюються споживчі властивості, а не виникає під час 
виробництва цього товару.  
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Взаємозв’язок вартості та цінності і їх суспільне значення має 
своє відображення в ціні. Ціну вважають формою грошового вира-
ження вартості та цінності товару, тому що вона поєднує інтереси 
як споживачів, так і виробників. Вартість спонукає товаровироб-
ника виготовляти продукцію, а цінність – купувати даний товар у 
виробника. 

Економічні категорії «цінність», «вартість» і «ціна» перебу-
вають у тісному взаємозв’язку та є взаємообумовленими, оскільки: 

по-перше, цінність лежить в основі вартості і є її вихідною 
категорією. Цінність виступає економічною категорією, яка визна-
чає всі властивості товарів, які є корисними для кінцевого спожи-
вача, уособлюючи єдність економічної корисності блага і еконо- 
мічних витрат на його виробництво, а оцінка є процесом надання 
цінності властивості вартості та є розумінням про цінність; 

по-друге, ціна є проявом економічних законів товарного ви-
робництва та формується в процесі їх взаємодії. Ціна є історично 
сформованою економічною категорією, що характеризує вартість 
та цінність товару з точки зору грошового виразу. Ціна певної кіль-
кості товару складає його вартість, відповідно ціна є грошовим ви-
раженням вартості товару. Ціна є базовою категорією при оцінці ак-
тивів.  

Взаємозв’язок категорій «цінність», «вартість», «ціна» і  
«оцінка» представлено на рисунку. 

 

Рисунок. Взаємозв’язок категорій «цінність», «вартість»,  
«ціна» та «оцінка» 
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Процес оцінки майна, як кількісний і якісний вираз гармоні-
зації економічних відносин між суб’єктами попиту і пропозиції, 
проводиться з дотриманням принципів, які відображають соціа-
льно-економічні фактори та закономірності формування вартості 
майна. Це принципи корисності і попиту, пропонування, заміщення, 
очікування, граничної продуктивності внеску, найбільш ефектив-
ного використання (табл. 2).  

Таблиця 2 
Принципи оцінки вартості 

Принцип  
оцінки варто-

сті 
Характеристика сутності та змісту 

Корисності 
Майно має вартість тільки за умови корисності (здат-
ності майна задовольняти потреби) його для потенцій-
ного власника або користувача 

Попиту і про-
понування 

Відображає співвідношення пропонування та попиту 
і враховує ринкові коливання цін на подібне майно 

Заміщення 

Враховує поведінку покупців на ринку, яка полягає у 
тому, що за придбання майна не сплачується сума, 
більша від мінімальної ціни майна такої ж корисності, 
яке продається на ринку 

Очікування 
Передбачає, що вартість об’єкта оцінки визначається 
розміром економічних вигод, які очікуються від воло-
діння, користування, розпорядження ним 

Граничної 
продуктивно-
сті внеску 

Враховує вплив на вартість об’єкта оцінки таких фак-
торів, як праця, управління, капітал та земля, що є про-
порційним їх внеску у загальний дохід. Вплив окремого 
фактору вимірюється як частка вартості об’єкта оцінки 
або як частка вартості, на яку загальна вартість об’єкта 
оцінки зменшиться у разі його відсутності 

Найбільш 
ефективного 
викорис-
тання 

Враховує залежність ринкової вартості об’єкта оцінки 
від його найбільш ефективного використання. Під най-
більш ефективним використанням розуміється вико-
ристання майна, в результаті якого вартість об’єкта 
оцінки є максимальною. При цьому розглядаються 
тільки ті варіанти використання майна, які є технічно 
можливими, дозволеними та економічно доцільними 

Джерело: Про затвердження Національного стандарту № 1 «Загальні 
засади оцінки майна і майнових прав»: Постанова КМ України від 
10.09.2003 р. № 1440. 
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Основним принципом при визначенні вартості будь-якого 
майна або прав на нього вважається його корисність.  

Процедури, які використовуються в процесі оцінки, мають 
своєю метою визначення та кількісну інтерпретацію ступеня ко- 
рисності оцінюваного об'єкта, яка виражається чисельним значен-
ням одного з видів вартісної оцінки. При цьому варто відзначити, 
що корисність для конкретного власника являє собою скоріше від-
носне або порівняльне поняття, ніж абсолютну характеристику.  

Особливості розкриття корисності в процедурах оцінки  
обумовили необхідність використання галузевого підходу до визна-
чення вартості, який враховує відмінності визначення фізичних  
властивостей об’єктів оцінки та визначення їх впливу на вартість. 

Зазначимо також, що вітчизняне нормативно-правове забез-
печення визначає особливості проведення оцінки вартості майна за 
певними галузями економіки:  

Методика визначення залишкової вартості майна Збройних 
Сил України та інших військових формувань; 

Методика оцінки об’єктів паливно-енергетичного комплексу; 
Методика оцінки колісних транспортних засобів; 
Методика нормативної грошової оцінки земель сільськогос-

подарського призначення; 
Методика оцінки активів банку, віднесеного до категорії про-

блемних або неплатоспроможних. 
Крім того, у Національних стандартах оцінки вартості №№ 2-

4 набули розвитку методичні підходи до оцінки нерухомості, ціліс-
них майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та 
об’єктів інтелектуальної власності, що базуються на розглянутих 
принципах оцінки вартості.  

Порівняльний методичний підхід до оцінки вартості ґрун-
тується на результатах аналізу цін продажу (пропонування) на по-
дібне майно та проводиться з дотриманням принципів заміщення та 
попиту і пропонування [6]. 

Витратний підхід передбачає визначення поточної вартості 
витрат на відтворення або заміщення об’єкта оцінки з подальшим 
коригуванням їх на суму зносу та проводиться з дотриманням прин-
ципів корисності і заміщення[4]. 

Дохідний підхід базується на врахуванні принципів найбільш 
ефективного використання та очікування, відповідно до яких вар-
тість об’єкта оцінки визначається як поточна вартість очікуваних 
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доходів від найбільш ефективного використання об’єкта оцінки, 
включаючи дохід від його можливого перепродажу [3]. 

Поглибленому з’ясуванню структурних характеристик оці-
нки вартості як економічної категорії буде сприяти наступна логі-
чна схема взаємозв’язків її елементів і властивостей з їх кількісним 
і якісним визначенням (табл. 3). 

Таблиця 3 
Характеристики оцінки вартості як економічної категорії 

Елементи  
та властивості 

Кількісні та якісні визначення 

1. Структура Органічна складова економічних інтересів
1.1. Логічна Процедури узгодження економічних інтересів
1.2. Організаційна Взаємодія суб’єктів узгодження економічних ін-

тересів 
1.3. Економічна Відповідність попиту і пропозиції
2. Предмет (за
суттю) 

Параметри частини економічних відносин
відповідно до суспільного розподілу праці 

3. Об'єкт (за зміс-
том) 

Процеси економічних відносин між суб’єктами 
інтересів, які пов’язані із задоволенням попиту і 
пропозиції 

4. Критерії оцінки Забезпеченість досягнення задоволення еконо-
мічних інтересів між суб’єктами їх узгодження 

5. Призначення Гармонізація економічних відносин між суб’єк-
тами попиту і пропозиції

6. Основні завдання Кількісна і якісна оцінка попиту і пропозиції
7. Статус Одне з вихідних положень теорії граничної ко-

рисності 
8. Фактори Умови інституалізації і імплементації діяльності 

суб’єктів попиту і пропозиції 
9. Головне джерело Обізнаність суб’єктів попиту і пропозиції
10. Принципи Досягнення узгодженості економічних інтересів 

між суб’єктами їх узгодження 

Джерело: авторське дослідження. 

Оцінка вартості призначена для гармонізації економічних  
відносин між суб’єктами попиту і пропозиції за допомогою грошо-
вого вимірника. Основним завданням оцінки стає кількісне та  
якісне визначення попиту і пропозиції, натуральні (речові та тру-
дові) характеристики перетворюються на вартісні.  

Грошова оцінка господарських явищ та процесів є передумо-
вою їх запису у системі бухгалтерського обліку, а саме у докумен- 



 

234 

тах, на рахунках та у регістрах обліку та звітності. Натуральні по- 
казники, що зареєстровані в первинних документах переводяться в 
грошовий вимірник множенням встановленої ціни на кількість цін- 
ностей. Такі перетворення передбачені вихідними положеннями  
теорії граничної корисності. 

В реальному секторі національної економіки вартісне відо-
браження об’єктів стає головним джерелом інформації для обчис-
лення системи показників виробничої та фінансово-господарської 
діяльності з визначенням фінансового стану  підприємства. 

Таким чином, системи оцінок вартості мають багатофунк- 
ціональний характер та обумовлюють інституалізацію і імплемен-
тацію діяльності суб’єктів попиту і пропозиції. Оцінка вартості не-
обхідна: у процесі господарської діяльності; при надходженні й ви-
бутті активів; при виникненні прав і зобов’язань; при здійсненні та-
ких операцій, як купівля-продаж, оренда майна, застава, страху-
вання, інвестування, переоцінка активів, при створенні, об’єднанні, 
ліквідації підприємства; при виконанні права успадкування, вико-
нанні судового рішення тощо. Цими обставинами пояснюється іс-
нування різноманітних способів та видів оцінок вартості майна та 
майнових прав.  

Дотримання принципів оцінки вартості є шляхом досягнення 
задоволення економічних інтересів через адекватне відображення 
соціально-економічних факторів, тенденцій та закономірностей  
формування вартості майна, оскільки правильність використання 
відповідних методичних підходів до їх здійснення повинно бути ос-
новою прийняття ефективних управлінських рішень.  

Висновок. Виходячи з отриманих результатів дослідження  
різноманітних поглядів на трактування вартості, можна констату-
вати про необхідність визначення вартості як ринкової оцінки пев-
ної речі (майна та майнових прав), що враховує і трудові витрати,  
і корисність товару в оцінці його покупцем, і рідкість блага, а також 
співвідношення попиту і пропозиції.  

В сучасних умовах основним джерелом вартості стає інте- 
лектуальний потенціал та знання працівника, а не його фізичні зу-
силля, як у минулому. 

У межах теорії постіндустріального суспільства з'явилася 
принципово нова концепція вартості - інформаційна, згідно з якою 
домінуючим типом у структурі суспільної праці є не розчленована 
праця, а цілісна, переважно інтелектуальна праця, яка озброєна но-
вими науковими знаннями.  
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Створення інноваційної національної економіки потребує по-
дальшого розвитку та вдосконалення методологічного та методич-
ного забезпечення оцінки вартості майна та майнових прав за її га-
лузевими та секторальними ознаками [наприклад: 3, 4, 5, 6]. 

Поглибленому з’ясуванню структурних характеристик оцін-
ки вартості як економічної категорії буде сприяти обґрунтований 
алгоритм побудови взаємозв’язків її елементів і властивостей з їх 
кількісним та якісним визначенням. 
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ТЕХНОЛОГИЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ МЕХАНИЗМА  
РЕФЛЕКСИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ СТАДНЫМ  

ПОВЕДЕНИЕМ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ НА РЫНКАХ СБЫТА 

Стадность присуща человеку как биологическому существу и 
его проявления встречаются во всех сферах жизни, в том числе и в 
экономике. На рынках сбыта продукции стадное поведение явля-
ется случаем иррационального поведения потребителя и выража-
ется в том, что потребитель принимает решение о покупке товара, 
подражая решениям большинства других потребителей или лидера 
/ авторитета мнений. Стадное поведение возникает вследствие того, 
что потребитель хочет избежать рисков в ситуации неизвестности и 
увеличить собственную уверенность в получении желаемого [1]. 
Примерами проявления стадного поведения потребителей на рын-
ках сбыта являются массовые изъятия вкладов из банков, возникно-
вения финансовых пузырей на финансовых рынках, стихийные по-
купки под влиянием рекламных стимулов – «Черная пятница» и 
другие подобные распродажи. Доказано, что иррациональность эко-
номических агентов закономерна, а значит предсказуема и управля-
ема [2].  

В 2017 году поведенческий экономист Ричард Талер получает 
Нобелевскую премию за формулирование теории подталкивания – 
возможность влиять на процесс принятия групповых и индивиду-
альных решений с помощью положительного подкрепления и как 
бы косвенных указаний [3]. Наиболее известным и эффективным 
методом непрямого информационного влияния в теории управле-
ния является метод рефлексивного управления [4, 5]. Рефлексивное 
управление означает передачу исходных посылок субъектом управ-
ления, на основании которых объект примет решение необходимым 
образом. Такой подход дает возможность в ходе управления учиты-
вать особенности мышления потребителей и с учетом этого влиять 
на линию их поведения. 

Возможность прогнозировать и управлять иррациональным 
поведением открывает компаниям новые возможности в борьбе за 
благосклонность потребителя в современных условиях усиления 
конкуренции, ускорения темпов разработки и внедрения инноваций 
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на рынках сбыта. Следовательно, актуальным является моделиро-
вание механизма управления стадным поведением потребителей на 
рынках сбыта, который может быть использован как инструмент 
маркетинга для повышения спроса на определенный товар или 
группу товаров. 

Актуальность исследований в области поведенческой эконо-
мики было подчеркнуто научным сообществом вручением Нобе-
левской премии 2002 года исследователю иррационального поведе-
ния потребителей Даниелу Канеману. Среди современных исследо-
вателей вопросы управления стадным поведением потребителей в 
своих работах рассматривает М.М. Вороновицкий [6- 8], С.С. Тур-
лакова [9- 11], В.В. Бреер [12], Р.Н. Лепа [13], Е.В Чиркова [14],  
Д.Н. Николаенко [15], И. А. Стрелец [16], К.В. Светлов [17]. Однако 
на сегодняшний день многие вопросы, связанные с методами и мо-
делями управления стадным поведением для его практического ре-
гулирования и прогнозирования спроса на продукцию на рынках 
сбыта продукции остаются недостаточно изученными.  

Целью данной статьи является описание технологии модели-
рования механизма рефлексивного управления стадным поведе-
нием потребителя на рынках сбыта продукции. 

При описании технологии моделирования механизма стад-
ным поведением потребителей на рынках сбыта под стадным пове-
дением потребителей на рынках сбыта будем понимать такое пове-
дение, при котором результат принятия решения о покупке товаров 
формируется на основе иррациональных суждений и ориентирован 
на подражание поведению авторитетов или преобладающему боль-
шинству субъектов. 

Представим общую схему механизма рефлексивного управ-
ления процессом принятия решения о покупке товара и проявле-
нием стадного поведения потребителями на рынках сбыта на рис. 1. 

Технология построения модели механизма рефлексивного 
управления стадным поведением потребителей на рынке сбыта 
определяется следующими этапами: 

1. Оценка необходимости повышения продаж товара, М1. 
Для того, чтобы начать управление поведением потребителя, 

СУ необходимо конкретизировать цель управления. Для этого СУ 
определяют необходимость сбыта товара А в количестве W. Это мо-
жет быть определено следующими факторами: 

1. Стимулирование скорейшей реализации закупленной пар-
тии продукции для высвобождения средств, затраченных на ее при-
обретение. 
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Рис. 1. Схема механизма рефлексивного управления процессом  
принятия решения о покупке товара и проявлением стадного  

поведения потребителями на рынках сбыта 

2. Стимулирование покупателей приобрести товар, который
уже не пользуется должным спросом или заканчивается срок его ре-
ализации.  

3. Повышение сбыта товара с целью выполнения или перевы-
полнения показателей существующего плана продаж. 

Пусть существует рынок АВ на котором осуществляется сбыт 
товаров определенной категории, среди них: 

А – товара, который необходимо реализовать СУ. 
В – остальных товаров не А, той же категории, на рынке АВ. 
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При этом на рынке АВ существует множество потребителей 
N, которые удовлетворяют свои потребности посредством осу-
ществления покупок товаров данной категории. Обозначим кон-
кретного потребителя из множества N как , где = 1, . 

Будем считать, что все товары на рынке АВ удовлетворяют 
бюджетные ограничения потребителя H , т.е. максимальная стои-
мость товара, необходимого для удовлетворения потребности не 
превышает максимальную сумму денег, которой располагает H . 
При этом потребитель может и должен купить только один товар 
для удовлетворения своих потребностей. 

2. Определение характеристики типичного потребителя то-
вара, М2. 

Прежде чем рассчитать результаты принятия решения о по-
купке товара потребителем  СУ необходимо исследовать целевую 
аудиторию товара А, чтобы определить один из факторов, влияю-
щих на вероятность проявления потребителем стадного поведе-
ния – субъективная склонность подражать чужому мнению . Ис-
пользуя методы анкетирования выборочной совокупности из мно-
жества потребителей целевой аудитории товара, СУ необходимо 
выявить наличие следующих качеств потребителя : 

1. Склонность к низкой эмоциональной оценке своих знаний,ℎ . 
2. Наличие особенностей психотипа, .
3. Желание самореализации за счет отождествления с лиде-

ром, . 
Все затраты на анкетирование целевой аудитории обозначим 

как . Пример анкеты для проведения исследования представлен в 
табл. 1.  

Таблица 1 
Пример анкеты для выявления качеств целевой аудитории 

Вопросы Варианты 
ответов 

Соответствует 
параметру 

Считаете ли вы себя склонным к низ-
кой эмоциональной оценке своих зна-
ний? 

Да/Нет ℎ . 

Являетесь ли вы конформистом? Для 
ответа на вопрос пройдите опросник 
на конформизм и интерпретируйте 
баллы в ответ 

Да (0-5 баллов) 
/Нет (6-12 баллов) 

. 

Хотели бы вы быть похожим на зна-
менитость или быть лидером мнений? 

Да/Нет . 
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Опросник Кеттела на уровень конформизма для ответа на вто-
рой вопрос анкеты представлен в табл. 2. 

Таблица 2 
Опросник Кеттела на уровень конформизма 

Вопрос Ответ
1. Когда я планирую что-нибудь, я предпочитаю де-
лать это самостоятельно, без чьей-либо помощи. 
а) верно б) иногда с) нет 
2. Мне нравятся общительные, компанейские люди.
а) да б) не знаю с) нет 
3. Я предпочел бы провести отпуск: а) в деревне с
одним или двумя друзьями в) затрудняюсь сказать 
с) возглавляя группу в туристском лагере 
4. Я избегаю общественной работы и связанной с
этим ответственности. а) верно в) иногда с) неверно 
5. Я получаю большое удовольствие, рассказывая
местные новости. а) да в) иногда с) неверно 
6. Я предпочитаю игры: а) где надо играть в команде
или иметь партнера в) не знаю с) где каждый играет 
за себя 

Ключ к опроснику представлен в табл. 3. 

Таблица 3 
Ключ к опроснику Кеттела на уровень конформизма 

Вопрос Количество баллов
1. Когда я планирую что-нибудь, я предпочитаю де-
лать это самостоятельно, без чьей-либо помощи. 
а) верно б) иногда с) нет 

В-1, а-2

2. Мне нравятся общительные, компанейские люди.
а) да б) не знаю с) нет 

В-1, с-2

3. Я предпочел бы провести отпуск: а) в деревне с
одним или двумя друзьями в) затрудняюсь сказать 
с) возглавляя группу в туристском лагере 

В-1, а-2

4. Я избегаю общественной работы и связанной с
этим ответственности. а) верно в) иногда с) неверно 

В-1, а-2

5. Я получаю большое удовольствие, рассказывая
местные новости. а) да в) иногда с) неверно 

В-1, с-2

6. Я предпочитаю игры: а) где надо играть в команде
или иметь партнера в) не знаю с) где каждый играет 
за себя 

В-1, с-2

Параметры ℎ , ,   [0; 1] , равнозначны между собой 
и формируют общий коэффициент подражания  [0; 1]., кото-
рый будет рассчитываться по формуле 1: 
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= ℎ + + . (1)

 
Обратной величиной коэффициенту склонности подражать 

чужому мнению 1 −   становится коэффициент склонности со-
хранять свое первоначальное мнение. 

3. Расчет функции результата принятия решения потреби-
теля до начала воздействия, М3. 

Перед тем как сформировать и направить рефлексивное 
управляющее воздействие, СУ должен определить его целесообраз-
ность. Для этого СУ необходимо учесть факторы, которые влияют 
на результат принятия решения потребителем до начала воздей-
ствия и определить результат принятия решения потребителем с по-
мощью функции рефлексивного выбора. 

Согласно классическому определению теории вероятности, 
вероятностью случайного события A называется отношение числа 
несовместных равновероятных элементарных событий, составляю-
щих событие A, к числу всех возможных элементарных событий. 
Принимая решения о покупке, потребитель может выбрать товар А, 
в ином случае, выбрать товар В или не купить ничего. Следова-
тельно, всего возможных событий принятия решения потребителем 
2, а благоприятных для продажи товара А – 1. Тогда вероятность , 
того потребитель изначально выберет товар А, ( ) = = 50%, 

также как и вероятность выбора товара В/0, ( /0) = = 50%. 
Так, на склонность к стадному поведению будет влиять не 

только выявленный индивидуальный коэффициент склонности 
подражать чужому мнению  но и информированность/опыт по-
требителя  и время, отведенное на принятие решения ,    (0; 1], где 0 – потребитель не имеет никакой информа-
ции о товаре, 1 – потребитель имеет достаточный опыт и/или мак-
симально проинформирован для принятия самостоятельного реше-
ния о покупке товара.  

.  [0; 1], где 0 – потребитель никак не ограничен во вре-
мени на принятие решения, 1 – потребитель ограничен во времени 
на принятие решения.  

Таким образом формируется вероятность ошибки предсказа-
ния вознаграждения (риска) для потребителя  (формула 2):  , = × (1 − ). (2)
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При наличии сигнала о стадности ., то есть = 1 , при 
принятии решения потребителем также учитывается  – автори-
тет лидера в глазах потребителя . 

Сигнал о стадности, сообщающий потребителю о том, что ли-
дер принял решение о покупке в пользу товара А, обозначим как   [0; 1], где 0 – потребитель не получил сигнал, 1 – потребитель по-
лучил сигнал. 

Обозначим лидера мнений как L. Также необходимо оценить 
авторитет лидера в глазах потребителя . Для этого СУ необхо-
димо использовать метод анкетирования выборочной совокупности 
из множества потребителей целевой аудитории товара. Пример ан-
кеты для проведения такого исследования представлен в таблице 4, 
где «Знаменитость А.. Z» необходимо заменить на имена лидеров 
мнений с которыми готов сотрудничать СУ. 

Таблица 4 
Пример анкеты для выявления авторитетности лидеров  

мнений в глазах целевой аудитории 
Оцените авторитетность предложенной личности для вас по шкале от 1 до 10. 

Где 1 – минимально авторитетен, 10 – максимально авторитетен. 
Личность Оценка авторитетности

Знаменитость A 
Знаменитость B 
……. …….
Знаменитость Z 

Обозначим авторитет как   [0; 1], где при → 1, мне-
ние лидера становится более весомым  для потребителя  и скло-
няет к проявлению стадного поведения. 

Представим функцию выбора товара А потребителем  до 
начала рефлексивного управляющего воздействия формулой 3: = , , , , = 1 − ×+ × ( × ).

(3)

4. Сравнение результата принятия решения потребителем с
желаемым результатом, М4. 

При ( , , , , ) = 0, потребитель не совершает
выбор в пользу товара А, что противоречит цели управления СУ. 

После того, как СУ обнаруживает, что изначально потреби-
тель  не склонен к принятию решения о покупке товара А, он воз- 
действует на лидера мнений с помощью материальных поощрений. 
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К материальным поощрениям может относиться прямая оплата по 
договору на оказание рекламных услуг, работа по бартеру, получе-
ние скидок, бонусов и т.д. Затраты на привлечение лидера мнений 
обозначим как . 

Для того, чтобы правильно определить лидера мнений для ис-
пользования в повышении конкретного товара, необходимо чтобы 
целевая аудитория потребителей товара и целевая аудитория лидера 
мнений совпадала. К лидерам мнений могут относиться «звезды» 
шоу-бизнеса, эксперты и блоггеры. Задача СУ выбрать лидера с 
максимальным авторитетом для большинства из целевой аудитории 
покупателей товара. 

Функция выбора товара А лидером L представлена  формулой 
4: = 1. (4)

 

Для того, чтобы достигнуть цели управления, СУ необходимо 
чтобы результат принятия решения потребителя после рефлексив-
ного управляющего воздействия ′  стал равен функции выбора 
товара А лидером. Отобразим это в формуле 5: 

 ′ = . (5)
 

4.1. Формирование рефлексивного управляющего воздей-
ствия, М5. 

Обозначим факторы, которые составят рефлексивное управ-
ляющее воздействие и будут влиять на результат принятия решения 
потребителем после того как ему станет известно о решении лидера 
в пользу покупки товара А.  

Таким образом, рефлексивное управляющее воздействие при-
мет вид, отображенный формулой 6.: = , , , , . (6)

 

4.2. Расчет функции результата принятия решения потре-
бителем после применения рефлексивного управляющего 
воздействия, М6. 

Результат выбора товара А как результат принятия решения 
потребителем после рефлексивного управляющего воздействия в 
случае выбора товара А представлен в формуле 7: = , , , , , =′ , , ′ , , ′ = ′ 1 − × ′ +× ( × ), 

(7)
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где   – ценность товара А для потребителя ,  – коэффициент склонности подражать чужому мнению по-
требителя , 

 – наличие сигнала о стадности, который сообщает потреби-
телю о том, что лидер принял решение о покупке в пользу товара А, 

 – авторитет лидера в глазах потребителя , 
 – вероятность ошибки предсказания вознаграждения по-

требителя . 

4.3. Применение рефлексивного управляющего воздействия 
на потребителя 

Подсчитаем количество потребителей, купивших товар А до 
рефлексивного воздействия ( формула 8) и после рефлексивного 
воздействия  ( формула 9) и сравним результат E (формула 10): = ∑ , (8)= ∑ , (9)= − . (10)

Доход D СУ после применения рефлексивного управляющего 
воздействия составит произведение полученной разницы Е и стои-
мостью одной единицы товара А – S, что представлено формулой 
11: = × . (11)

Общие расходы на анкетирование целевой аудитории  и 
привлечение лидера мнений обозначим как  Z и рассчитаем по 
формуле 12: = + . (12)

Прибыль СУ P при этом составит разницу между доходом D 
и общим расходом Z и рассчитывается по формуле 13: = − . (13)

Если Р >W, то цель управления достигнута, то есть СУ полу-
чил необходимую прибыль от продажи товара А. 

Выводы и перспективы дальнейших исследований. Таким об-
разом, используя метод рефлексивного управления можно смодели-
ровать механизм рефлексивного управления поведением потреби-
телей на рынках сбыта, который будет учитывать особенности про-
явления стадного поведения потребителей и подталкивать объект 
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управления (покупателя) к принятию решения, которое необходимо 
субъекту управления (продавцу). Технология моделирования меха-
низма рефлексивного управления поведением потребителей на 
рынках сбыта состоит из 8 этапов. 

1. Оценка необходимости повышения продаж товара. 
2. Определение характеристики  типичного потребителя то-

вара. 
3. Расчет функции результата принятия решения потребителя 

до начала воздействия. 
4. Сравнение результата принятия решения потребителем с 

желаемым результатом 
5. Формирование рефлексивного управляющего воздействия. 
6. Расчет функции результата принятия решения потребите-

лем после применения рефлексивного управляющего воздействия. 
7. Применение рефлексивного управляющего воздействия на 

потребителя. 
Реализуя этапы технологии моделирования механизма ре-

флексивного управления стадным поведением потребителей на 
рынке сбыта можно получить инструмент для прогнозирования и 
повышения спроса на определенный товар или группу товаров 

Перспективным направлением исследования является реали-
зация представленной технологии моделирования механизма ре-
флексивного управления стадным поведением потребителей на 
рынке сбыта.  
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ІНТЕГРАЛЬНЕ ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ  
ВИКОРИСТАННЯ ВИРОБНИЧОЇ СКЛАДОВОЇ  

ПОТЕНЦІАЛУ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА 

У даний час необхідність протистояння загрозам безпеки по-
ширюється практично на всі підприємства. З одного боку, підпри-
ємства, самостійно функціонують в конкурентному глобальному 
економічному просторі, мають відносно менші рівні захисту від не-
гативного впливу зовнішніх загроз, а, з іншого – є головним об'єк-
том конкурентного тиску ззовні.  

Постійна і швидка зміна впливів зовнішнього середовища ви-
магає від підприємств здатності виявляти та прогнозувати можливі 
загрози їхній діяльності. Це актуалізує проблему вчасного оціню-
вання такого складного об’єкту як потенціал економічної безпеки, 
здатного забезпечити безперервність і ритмічність виробництва та 
нівелювати негативні впливи окремих чинників, певним чином га-
рантувати збереження такої складної соціально-економічної сис-
теми як підприємство. 

Дослідженням загальних питань економічної безпеки вітчиз-
няних підприємств присвятили свої праці такі науковці: В.І. Дуб- 
ницький [1], Н.Ю. Брюховецька, Булєєв І.П. [2], В.І. Ляшенко [3], 
В.І. Борейко [4], П.Т. Колісніченко [5], О.В. Ареф’єва [6], Л.М. Га-
євська [7], Т.І. Лепейко [8], Г.М. Бойківська [9], В.В. Прохорова 
[10], С.В. Коверга [11] та ін. Однак немає єдиної думки економістів 
про виділення виробничої складової економічної безпеки підприєм-
ства та показників, які дозволяють її оцінити немає, що підтверджує 
актуальність теми дослідження. 

Мета дослідження – запропонувати підхід щодо оцінювання 
виробничої складової економічної безпеки підприємств. 

Формування економічних передумов розвитку економіки в 
сучасних умовах господарювання є удосконалення виробничих від-
носин на інноваційному підґрунті, що потребує оновлення засобів 
праці також задля забезпечення економічної безпеки підприємств. 
Це необхідно для підтримання конкурентоспроможності продукції 
галузі та регіонів, як на внутрішніх та на зовнішніх ринках. Так, пе-
рехід України та її регіонів до стійкого економічного розвитку  
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можливий тільки шляхом поєднання сучасних технологій, науко- 
містких та ресурсозберігаючих виробництв з різноманіттям перспе-
ктивних форм інформаційних механізмів управління, в тому числі  
і забезпечення інформаційної безпеки регіональної соціально-еко-
номічної системи [1, с. 37]. Інформаційна складова економічної без-
пеки підприємств сприяє наповненню підґрунтя щодо прийняття 
управлінських рішень, спрямованих на впровадження інноваційних 
і наукомістких виробництв, які можуть бути конкурентоздатними в 
аспекті підвищення якості продукції та технологічних процесів. 

У даному контексті «інноваційний розвиток економіки, під-
вищення інтелектуалізації виробництва може відбуватись тільки у 
відповідному середовище де присутній колективний труд. Це пе-
редбачає відновлення великих суб’єктів господарювання, їхніх ви-
робничих колективів, забезпечення належного розвитку і фінансу-
вання наукових досліджень» [2, с. 14]. Отже, підприємства галузей, 
які за своїми техніко-технологічними характеристиками мають  
значний інноваційний потенціал, мають найгірші оцінки інновацій-
ної діяльності [3, с. 96]. Такі процеси актуалізуються для машино-
будівних підприємств, оскільки вони здебільшого є великими та для 
створення доданої вартості використовують колективний труд, що 
підвищує також соціальну відповідальність бізнесу, який вони здій-
снюють, забезпечують певну оплату праці, що, з одного боку, при-
зводить до зміцнення їхнього потенціалу економічної безпеки. Од-
нак, з іншого боку, слід враховувати, що «відмова у відновленні 
втрачених виробничих потужностей (як правило сировинного спря-
мування та збиткових), не означає, що українська держава повинна 
відмовитися від свого основного завдання – забезпечення сприят-
ливих умов для створення нових високооплачуваних робочих місць. 
Іншими словами, зменшення робочих місць у промисловому  
комплексі країни, необхідно компенсувати їх створенням у сфері 
послуг та інформації» [4, с. 19]. 

Складність вирішення цих питань окреслюється низкою при-
чин, серед яких головною є істотна невизначеність станів і основ-
них параметрів систем, що важко моделюються і є складними для 
дослідження. Провідними у визначенні основних показників еконо-
мічної безпеки господарюючого суб'єкта є ресурсний (інвестицій-
ний), циклічний, системний, інфраструктурний (кластерний) та 
процесний підходи [5, с. 43]. Особливо, якщо необхідно оцінити 
вплив кожного з чинників окремо і в певній комбінації, тому вико-
ристання комплексного підходу до управління і оцінювання потен- 
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ціалу економічної безпеки на певному теоретико-практичному під-
ґрунті.  

Науковцем О.В. Ареф’євою проведено детальний аналіз  
змісту економічного потенціалу, визначено складові та відзначено, 
що на основі трактування сутності й основних підходів до форму-
вання економічного потенціалу підприємства необхідно врахову-
вати такі складники, як економічну безпеку, імідж та конкуренто-
спроможність [6, с. 8]. Врахування економічної безпеки підприєм- 
ства, особливо його виробничої складової, в умовах мінливого зов-
нішнього середовище позитивно впливає на ефективність функціо-
нування та підвищення економічного потенціалу підприємства. 

При розгляді виробничого потенціалу підприємства доцільно 
розглядати його в системі економічного потенціалу, в той же час, 
виокремлення виробничої складової потенціалу економічної без-
пеки вже дозволяє розглядати і оцінювати її як забезпечуючого еле-
менту в аспекті стабільності функціонування. В тім, рівень ефек- 
тивності її використання в контексті економічної безпеки на підп-
риємстві доцільно визначати через сукупність показників, які мо-
жуть включати такі, які відображають тенденції її формування і ви-
користання, вузькі місця при значних негативних впливах середо-
вища та, на підставі яких приймаються адекватні управлінські рі-
шення. 

Важливим аспектом при визначенні виробничого потенціалу 
є розгляд його основних властивостей. Так, в якості першої власти-
вості виступає цілеспрямованість, тобто структурні елементи ви- 
робничого потенціалу підприємства повинні служити досягненню 
мети, поставленої перед господарюючою системою. Структурність 
і ієрархічність виробничого потенціалу також відносяться до числа 
його ключових властивостей. Вони знаходять своє вираження в на-
явності визначеної кількості її складових елементів. Четверта влас-
тивість може бути сформульована як альтернативність шляхів  
функціонування і розвитку. Вона показує множинність цілей і за-
вдань, які можуть бути поставлені перед потенціалом виробничої 
системи. Синергізм слід розглядати в якості п'ятої властивості ви-
робничого потенціалу. Під даним терміном мають на увазі ситуа-
цію, коли потенціал виробничої системи виявляється більше суми 
потенціалів, вхідних в його склад факторів виробництва [7, с. 85]. 

Спираючись на високу вартість здійснення удосконалень ви-
робничої складової потенціалу економічної безпеки та, разом з тим, 
об’єктивну необхідність впроваджувати інноваційні продукти  
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здатні більш повно задовольнити потреби споживача важливу це 
впроваджувати в межах розроблених сценаріїв розвитку. 

У зв'язку із цим, визначати основні пріоритетні напрями роз-
витку промислового підприємства Т.І. Лепейко, А.М. Баланович за-
пропоновано з урахуванням обраної групи комплексних стратегій, 
прогнозування ринкових тенденцій та врахування заявлених стра-
тегічних цілей підприємствами. Виявлення головних проблем  
функціонування промислових підприємств підтверджує той факт, 
що кризові процеси змушують більшість підприємств більш раціо-
нально використовувати свої ресурси, уживати заходів до зниження 
собівартості продукції [8, С. 56]. Оскільки, виробник, накопичуючи 
грошові кошти від різних джерел діяльності, має прийняти рішення 
щодо здійснення простого чи розширеного відтворення та дозво-
лить здійснювати організаційно-управлінські нововведення. 

Разом з тим, виробничий потенціал розглядається Г.М. Бой-
ківською як цілісна система, яка повинна формуватися відповідно 
до умов внутрішнього та зовнішнього середовищ і змогла б забез-
печити ефективне виробництво продукції з використанням іннова-
цій виробничого, управлінського та організаційного спрямування. 
Підвищення ефективності використання виробничого потенціалу 
підприємства сприятиме зростанню продуктивності промислового 
виробництва галузі, а отже, збільшенню обсягів і накопиченню ін-
вестиційних ресурсів для забезпечення розширеного відтворення, 
тобто динамічного розвитку економічної системи в цілому [9,  
с. 145].  

Конкретним виразом виробничого потенціалу кожного під- 
приємства є його виробнича потужність. Потужність вимірюють  
кількістю виробленої продукції підприємства в натуральних одини-
цях. Причому мова йде, як правило, про фактично вироблену про-
дукцію. Тут залишаються поза увагою потенційні можливості під- 
приємства, особливо за непрофільними видами продукції або ви-
пуск якої є лише ідеєю. Чим повніше використовується виробнича 
потужність, тим більше продукції виробляється, тим нижча її собі-
вартість, і в найкоротші терміни виробник накопичує кошти для від-
творення продукції та вдосконалення самої виробничої системи: за-
міни обладнання і технологій, здійснення реконструкції вироб- 
ництва та організаційно-технічних нововведень. 

Досягнення формування системного бачення в рамках форму-
вання та ефективного використання наявних ресурсів промислового 
підприємства можливо за умов: оптимізації розподілу ресурсів під-
приємства в напрямку забезпечення їх найвищої ефективності ви- 
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користання та мінімізації витрат; визначення змісту та характеру 
можливих конкурентних переваг певного підприємства (оцінка рів-
ня конкурентоспроможності відносно до підприємств-конкурен-
тів); формування стратегічного планування на підприємстві, що за-
безпечить системне бачення змісту необхідних заходів для форму-
вання комплексних конкурентних переваг у довгостроковій перспе-
ктиві [10, с. 140]. Обмеженість ресурсів на всіх ієрархічних ланках 
їхньої переробки обумовлює необхідність їхнього вчасного оціню-
вання і можливої заміни при впровадженні інноваційних рішень в 
діяльність підприємства. 

Основними завданнями оцінки потенціалу підприємства є: 
розгляд особливостей виробничої діяльності підприємств; узагаль-
нення та систематизація знань для забезпечення ефективного управ-
ління підприємством; підготовка і обґрунтування конкретних прак-
тичних заходів для підвищення ефективності використання тех-
ніко-технологічного потенціалу підприємства в конкретних умовах 
господарювання [11, с. 206]. 

В запропонованому підході щодо оцінювання виробничої 
складової економічної безпеки підприємства розглянуто характери-
стики, які відображають інтенсивність її використання для вибра-
них для дослідження підприємств, таких як ПАТ «Мотор Січ»; 
ПрАТ «Дніпропетровський агрегатний завод»; ДП «Харківський 
машинобудівний завод» «ФЕД»»; ДП «Одеський авіаційний завод»; 
ДП «Луцький ремонтний завод «Мотор»»; ДП «Харківський авіаре-
монтний завод «Тора»»; ПрАТ «Вовчанський агрегатний завод». 

На основі регресійного аналізу побудовано багатофакторну 
модель виробничої складової потенціалу економічної безпеки підп-
риємства, яка має наступний вигляд (1): 

 

 54321 245021103380541027601110 x,x,x,x,x,,Iвс +++++−= , (1) 
 

де Івс – інтегральний показник виробничої складової потенціалу еко-
номічної безпеки підприємств; 1x  – коефіцієнт оборотності активів; 

2x  – коефіцієнт оборотності запасів; 3x  – коефіцієнт оборотності 
власного капіталу; 4x  – рентабельність (збитковість) продажів; 

5x  – рентабельність (збитковість) активів за фінансовим результа-
том від операційної діяльності.  

Значення параметрів рівняння регресії між показниками ви-
робничої складової потенціалу економічної безпеки підприємства 
наведено у табл. 1. Множинний R склав 0,947, отже, зв’язок між ре- 
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зультативним показником – виробничою складовою потенціалу 
економічної безпеки та факторними показниками характеризується 
як висока, близька до тісної. Множинний R2 = 0,896 показує, що 
зміна виробничої складової на 89,6% залежить від зміни зазначених 
факторних ознак. 

Таблиця 1 
Показники регресійної статистики моделі виробничої  
складової потенціалу економічної безпеки підприємства 

Показники Значення
Множинний R 0,946765
R - квадрат 0,896364
Нормативний R - квадрат 0,878496
Стандартна похибка 0,093241
Спостереження 35

 
Інтерпретація інтегрального показника виробничої складової 

потенціалу економічної безпеки підприємства здійснюється за 
п’ятибальною шкалою Харрінгтона, трактовка якої представлена в 
табл. 2, що дозволило надати його змістовне наповнення відповідно 
до рівня використання і оновлення.  

 
Таблиця 2 

Відповідність рівня інтегрального показника виробничої  
складової потенціалу економічної безпеки підприємств  

шкалі Харрінгтона 
Якісна  
оцінка 

Інтервали 
оцінок Змістовий опис 

1 2 3
Дуже низький 
(дуже погано) 

0-0,2 Підприємства використовують переважно фізично та мо-
рально застаріле обладнання. Бюджет не передбачає коштів 
на сучасну матеріально-технічну базу підприємства, прид-
бання та використання сучасних організаційно-управлінсь-
ких технологій. Підприємства не мають власних розробок та 
технологій 

Низький 
(погано) 

0,2-0,37 Підприємства використовують переважно фізично та мо-
рально застаріле обладнання. Бюджет передбачає незначні 
кошти на придбання та використання сучасних інноваційних 
технологій. На підприємстві можуть проводитися опитно-
конструкторські роботи з метою їх подальшого впро-
вадження у виробничу діяльність

Середній  
(задовільно) 

0,37-0,63 Підприємство використовує обладнання з рівнем мараль-
ного та фізичного зносу вище середньогалузевих показни-
ків. Сучасні інноваційні технології використовуються та 
складають 15% від їх загальної кількості. У інвестиційному 
бюджеті передбачені кошти на проведення модернізації та 
відновлення активної частини основних кошті  
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Закінчення табл. 2 
1 2 3

Високий 
(добре) 

0,63-0,8 Частка сучасної техніки в загальній вартості основних фон-
дів складає не менш 60%. Рівень марального та фізичного 
зносу машин та обладнання нижчій середньогалузевих по-
казників. Сучасні інноваційні технології використовуються 
та складають 20-40% від їх загальної кількості. У інвестицій-
ному бюджеті передбачені кошти на проведення модерніза-
ції та відновлення активної частини основних кошті. На під-
приємстві можуть проводитися опитно-конструкторські ро-
боти з метою їх подальшого впровадження у виробничу дія-
льність

Дуже високий 
(відмінно) 

0,8-1 Підприємство обладнане сучасними технологічними засо-
бами, використовує переважно інноваційні технології в 
сфері організації та управління підприємством

Слід зазначити, що відповідно до критеріальної шкали оціню-
вання протягом 2013 – 2018 рр. значення інтегрального показника 
виробничої складової потенціалу економічної безпеки досліджува-
них підприємств знижуються (табл. 3). Це відображає їхню недо- 
статню активність у виробничій діяльності, що створює передумови 
падіння рівня потенціалу економічної безпеки, гальмує впро- 
вадження науково-технічного прогресу . 

Таблиця 3 
Значення інтегрального показника виробничої складової  

потенціалу економічної безпеки підприємства 
Підприємства 2013 2014 2015 2016 2017 2018

ПрАТ «Вовчанський 
агрегатний завод» 0,401 0,426 0,386 0,356 0,296 0,298 

ДП «Харківський авіа-
ремонтний завод 
«Тора»» 

0,368 0,332 0,346 0,195 0,185 0,185 

ДП «Одеський авіацій-
ний завод» 0,218 0,201 0,168 0,185 0,195 0,197 

ДП «Луцький ремонт-
ний завод "Мотор"» 0,321 0,201 0,131 0,101 0,167 0,154 

ПАТ «Мотор Січ» 0,376 0,261 0,541 0,501 0,661 0,678
ПрАТ «Дніпропетров-
ський агрегатний за-
вод» 

0,405 0,525 0,431 0,326 0,393 0,378 

ДП «Харківський ма-
шинобудівний завод» 
"ФЕД"» 

0,326 0,201 0,196 0,286 0,371 0,389 

Але, ПАТ «Мотор Січ» мало високий рівень інтегрального 
показника виробничої складової у 2018 р., що позитивно вплинуло 
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на рівень потенціалу економічної безпеки. На ДП «Харківський ма-
шинобудівний завод» "ФЕД"» інтервал значень інтегрального пока-
зника варіює від 0,196, що відповідає дуже низькому значенню та 
зазначає, що підприємства використовують переважно фізично та 
морально застаріле обладнання, до 0,389 в 2018 р., а саме, підпри-
ємство почало використовувати обладнання з рівнем марального та 
фізичного зносу вище середньогалузевих показників. На ПрАТ 
«Дніпропетровський агрегатний завод» (інтервал значень – 0,405 – 
0,378) спостерігається зниження показника в динаміці але його зна-
чення відповідають середньому рівню. На ПрАТ «Вовчанський  
агрегатний завод» (інтервал значень – 0,401 – 0,298) спостерігається 
зниження показника до низького значення, а на ДП «Харківський 
авіаремонтний завод «Тора»» (інтервал значень – 0,368 – 0,185), ДП 
«Одеський авіаційний завод» (інтервал значень – 0,318 – 0,197), ДП 
«Луцький ремонтний завод «Мотор»» (інтервал значень – 0,321 – 
0,154) – до дуже низького значення.  

Отже, підприємства використовують обладнання з рівнем ма-
рального та фізичного зносу вище середньогалузевих показників. 
Сучасні інноваційні технології використовуються та складають 
15% від їх загальної кількості. У інвестиційному бюджеті передба-
чені кошти на проведення модернізації та відновлення активної ча-
стини основних кошті. 

Висновок. Успішне функціонування підприємства передбачає 
наявність раціональної системи заходів щодо забезпечення його 
економічної безпеки, при цьому основні ризики пов’язані з вироб-
ничою складовою економічної безпеки підприємства. 

Запропоновано підхід щодо оцінювання виробничої складо-
вої економічної безпеки підприємств, який дозволяє охарактеризу-
вати рівень достатності виробничих ресурсів для забезпечення роз-
ширеного відтворення та економічної безпеки підприємства, підви-
щити потенціал економічної безпеки у процесі діяльності, виявити 
основні аспекти діяльності підприємства, що негативно впливають 
на потенціал економічної безпеки та забезпечити найбільш прий- 
нятні напрямки й форми управління потенціалом економічної без-
пеки машинобудівних підприємств. 
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АНОТАЦІЇ 

Антонюк В.П. Забезпечення зайнятості як один із пріоритетних векторів 
соціальної політики стосовно осіб з обмеженими фізичними можливостями. – 
С. 3. 

Здійснено аналіз залучення осіб з обмеженими фізичними можливостями у 
сферу зайнятості в контексті сучасних проблем ринку праці України. Системати-
зовано причини та проблеми низького рівня працевлаштування інвалідів, визна-
чено пріоритетні завдання соціальної політики у сфері забезпечення зайнятості 
осіб з інвалідністю. 

Ключові слова:  особи з обмеженими фізичними можливостями, інваліди, 
ринок праці, зайнятість, соціальна політика. 

Артеменко Д. М. Оцінка вартості як економічної категорії. – С. 222. 
У статті на основі гносеологічного аналізу різних теорій вартості визначено 

органічні складові, елементи і властивості вартості як економічної категорії. Уза-
гальнено принципи оцінки вартості, розкрито характеристики видів вартості та 
особливості їх розрахунку. 

Розглянуто методичні підходи щодо оцінки вартості майна і майнових прав 
в контексті принципів: порівняльного – заміщення та попиту і пропонування; вит-
ратного – корисності і заміщення; дохідного – найбільш ефективного викори-
стання і очікування. 

Сформована схема взаємозв’язків категорій «цінність (як основи вар-
тості)», «вартість (втілена й уречевлена в товарі, праці і мірі корисності)», «ціна 
(грошове вираження вартості товару)» та «оцінка (визначення господарських за-
собів, явищ та процесів у грошовому вимірі)».  

Обґрунтовано напрями подальшого розвитку та вдосконалення методоло-
гічного та методичного забезпечення оцінки вартості майна та майнових прав за її 
галузевими та секторальними ознаками національної економіки. Поглибленому 
з’ясуванню структурних характеристик оцінки вартості як економічної категорії 
буде сприяти обґрунтований алгоритм побудови взаємозв’язків її елементів і влас-
тивостей з їх кількісним та якісним визначенням. 

Ключові слова: вартість, цінність, ціна, оцінка, економічна категорія, еле-
менти, властивості, методичний підхід, принципи, характеристики. 

Бочарова Ю.Г., Іщенко О.В. Напрями удосконалення інноваційної інфра-
структури національної економіки. – С. 106. 

Визначено напрями удосконалення існуючої інноваційної інфраструктури 
національної економіки. Визначено пул стратегічних альтернатив реконфігурації 
функціональних складових інноваційної інфраструктури національної економіки 
та обґрунтовано вибір найбільш ефективної стратегії. Запропоновано заходи щодо 
підвищення ефективності діяльності та конкурентоспроможності діючих структур-
них елементів функціональних складових інноваційної інфраструктури, у тому чи-
слі їх діджиталізації. Визначено основні напрями диверсифікації структурних еле-
ментів функціональних складових інноваційної інфраструктури. Визначено стра-
тегії віртуалізації структурних елементів функціональних складових інноваційної 
інфраструктури. Визначено основні чинники, які мають братися до уваги під час 
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обґрунтування просторової організації структурних елементів функціональних 
складових інноваційної інфраструктури. 

Ключові слова: інноваційна інфраструктура, функціональних складових ін-
новаційної інфраструктури, реконфігурація, диверсифікація, стратегія.  

 
Власенко В.А. Принциповий підхід до формування та реалізації антикри-

зової програми розвитку підприємства в умовах ринкових трансформацій. –  
С. 142. 

У роботі обґрунтовано методологічні та розглянуто прикладні рекомендації 
до формування та реалізації ефективної антикризової програми розвитку підприєм- 
ства у ринкових умовах господарювання. Рекомендовано авторський варіант струк-
тури антикризової програми розвитку підприємства за окремими розділами. Роз- 
крито зміст принципового варіанту антикризової програми розвитку підприємства на 
перспективний період. У результаті дослідження запропоновано антикризові заходи 
в межах антикризової програми розвитку підприємства на різних фазах фінансової 
кризи. Розглянуто операційні, інвестиційні та фінансові антикризові заходи на під-
приємстві. 

Ключові слова: криза, кризові процеси, кризові явища, фінансова криза, анти-
кризове управління, фінансова стабілізація, політика антикризового управління, 
план антикризових заходів, антикризова програма розвитку підприємства, антикри-
зовий процес, оперативні, інвестиційні та фінансові антикризові заходи, фінансова 
підсистема підприємства. 

 
Колесников С.О., Володченко В.В. Вплив інформаційних технологій на 

логістику та управління ланцюгами поставок в Україні. – С. 185. 
У статті визначено сучасні технології, концепції, інновації, які прямо або 

опосередковано впливають на розвиток логістики. Показано характер впливу цих 
технологій на ланцюги поставок, визначено етапи впровадження кожної з логістич-
них інновацій. Показане місце сучасних технологій у структурі логістичного про-
цесу. Виявлено, що однією з важливих управлінських проблем є недостатність 
компетенцій і знань, нерозуміння персоналом додаткових переваг від впро-
вадження логістичних інновацій в діяльність компаній. Доведено, що серед циф-
рових технологій переважна більшість є технологіями, які можуть у взаємодії з ін-
шими технологіями досягнути деякого спільного результату, який буде більшим за 
сумарний результат у вигляді звичайної суми результатів від окремої дії кожної із 
взаємодіючих цифрових технологій. Описано можливі впливи один на одного ак-
туальних для логістичних систем цифрових технологій (Великі дані, Інтернет Ре-
чей, Хмарні обчислення, автономні роботи, Штучний інтелект, самокеровані  
транспортні засоби та безпілотні літальні апарати, 3D-друк, сенсорні технології, 
віртуальна та доповнена реальність, Блокчейн, бездротовий зв'язок нового поко-
ління, біонічні технології) щодо появи ефекту синергії; побудовано схематичне  
зображення таких зв'язків між цифровими технологіями в контексті їх синергії. 

Ключові слова: цифрові технології, логістична система, синергія, ефект си-
нергії, логістичні інновації, інформаційні технології,  управління логістичним про-
цесом. 

 
Копча Ю.Ю. Інтегральне оцінювання ефективності використання вироб-

ничої складової потенціалу економічної безпеки підприємства. – С. 249. 
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Зазначено, що постійна і швидка зміна впливів зовнішнього середовища ви-
магає від підприємств здатності виявляти та прогнозувати можливі загрози їхній 
діяльності. Це актуалізує проблему вчасного оцінювання такого складного об’єкту 
як потенціал економічної безпеки, здатного забезпечити безперервність і ритміч-
ність виробництва та нівелювати негативні впливи окремих чинників, певним чи-
ном гарантувати збереження такої складної соціально-економічної системи як під-
приємство. Мета дослідження – розробити підхід щодо оцінювання виробничої 
складової економічної безпеки підприємств. Методологічною основою дослід-
ження виступають наукові праці класиків економічної науки, праці та публікації 
провідних вчених і фахівців з проблеми управління безпекою підприємства, об'єд-
нання теоретичних і наукових методів: аналіз, синтез, теоретичне і логічне узагаль-
нення. Запропоновано підхід щодо оцінювання виробничої складової економічної 
безпеки підприємства, який дозволяє охарактеризувати рівень достатності вироб-
ничих ресурсів для забезпечення розширеного відтворення, виявити основні ас- 
пекти діяльності підприємства, що негативно впливають на потенціал економічної 
безпеки та забезпечити найбільш прийнятні напрямки щодо його підвищення. По-
будовано на основі регресійного аналізу багатофакторну модель оцінки вироб- 
ничої складової потенціалу економічної безпеки підприємства. Наведено показ-
ники регресійної статистики моделі, які свідчать, що зв’язок між інтегральним по-
казником виробничої складової потенціалу економічної безпеки підприємств та 
його факторними показниками характеризується як високий, близький до тісного. 
Запропоновано інтерпретацію інтегрального показника здійснювати за шкалою 
Харрінгтона, що дозволяє надати показнику змістовне наповнення. Зазначено, що 
відповідно до критеріальної шкали оцінювання протягом 2013–2018 рр. значення 
інтегрального показника виробничої складової потенціалу економічної безпеки до-
сліджуваних підприємств знижуються. Це відображає їхню недостатню активність 
у виробничій діяльності, що створює передумови падіння рівня потенціалу еконо-
мічної безпеки, гальмує впровадження науково-технічного прогресу. Обґрунто-
вано, що успішне функціонування підприємства передбачає наявність раціональ-
ної системи заходів щодо забезпечення його економічної безпеки, при цьому осно-
вні ризики пов’язані з виробничою складовою економічної безпеки підприємства.  

Ключові слова: підприємство, інтегральне оцінювання, ефективність, виро-
бнича складова, потенціал економічної безпеки.  

Кримова М.О. Професійна асиметрія українського ринку праці. – С. 196.  
Проведено глибинне дослідження професійної структури національного 

ринку праці. Запропоновано методологічні підходи до оцінки професійної асимет-
ричності ринку праці, які включають три основні етапи дослідження (інфор-
маційно-підготовчий, розрахунковий, аналітичний). Визначено межі рівня симет-
ричності та асиметричності ринку праці. Здійснено оцінку глибини асиметричності 
українського ринку праці на основі використання інформації офіційної статистики 
та ключових Інтернет-порталів з пошуку роботи. Розкрито основні глобальні та 
національні передумови виникнення асиметричності професійної структури рикну 
праці України. Окреслено ризики та шанси наявної в країні асиметрії ринку праці. 

Ключові слова: ринок праці, симетрія, асиметрія, професійна структура, 
відхилення, ризики, глобальні передумови. 
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Латишева О.В., Касьянюк С.В., Баранов Р.Р., Закіров Р.Р. Функціо- 
нальне моделювання як інструментарій аналізу фінансового стану підприємств. – 
С. 178. 

Стаття присвячена актуальній проблемі використання інструментарію ІТ-
технологій для аналізу фінансового стану та його моделювання. Представлено про-
цедуру застосування методології функціонального моделювання бізнес-процесів і 
графічного описання процесів нотації IDEF0 (англ. Integration Definition for 
Function Modeling) для аналізу фінансового стану та його моделювання на май- 
бутні періоди для вітчизняного  підприємства. Наведено діаграму SADT (Structured 
Analysis and Design Teqnique) та представлена її декомпозиція за основними ета-
пами аналізу фінансового стану. Описано та зображено процедуру аналізу фінан-
сового стану та визначення резервів його покращення на основі функціонального 
моделювання в нотації IDEF0. У статті акцентується увага на специфіці нотації ін-
струментарію інформаційних технологій моделювання, що застосовуються при 
моделюванні фінансового стану. 

Ключові слова: аналіз фінансового стану, бізнес-процеси, моделювання  
бізнес-процесів, нотація, інструментарій SADT (Structured Analysis and Design 
Teqnique), IDEF0 (Integration Definition for of Function Modeling). 

 
Ляшенко В.І., Ляшенко А.Ю. Спеціальні режими господарювання як ін-

струмент вирівнювання умов конкуренції та прискорення інноваційного роз- 
витку. – С. 23. 

Авторами статті розглянуто різні підходи до розкриття поняття спеціаль-
ного господарсько-правового режиму, розкрито сутність цього поняття та визна-
чено основні характеристики спеціального режиму господарювання (СРГ). У 
статті висвітлено вплив СРГ на конкурентне середовище, а саме наведено перелік 
можливих ефектів та сценаріїв, що виникають на глобальному, національному та 
регіональному рівнях унаслідок впровадження СРГ. Розглянуто концепцію «рів-
ного ігрового поля» та виявлено недоліки в її формулюванні та розумінні. Розгля-
нуто можливість використання СРГ як інструменту «вирівнювання» умов конку-
ренції. Також авторами порушується питання «належності» надання державної до-
помоги для розвитку окремих галузей та територій у вигляді стимулів з точки зору 
економічної ефективності. В спрощеному вигляді надано алгоритм формування 
СРГ.  

Авторами проведено дослідження українського законодавства та законо-
давства країн Європи, що регулює надання локальних стимулів для економічного 
розвитку. Також у статті запропоновано імплементувати теорію «вирівнювання 
конкурентного середовища» у вигляді створення різних видів СРГ в Україні за- 
лежно від мети, висвітлено загальні ідеї та принципи щодо надання державної до-
помоги промисловим підприємствам України. Зарубіжний досвід Фінляндії наве-
дено як приклад успішного розвитку національної інноваційної системи, досвід Ір-
ландії ‒ як приклад стимулюючої ролі СРГ з точки зору фіскальної складової ре-
жиму. Зроблено висновки щодо формування концепції надання державної допо- 
моги для інноваційного розвитку в Україні, запропоновано перспективи подаль-
ших досліджень.  

Ключові слова: спеціальний господарсько-правовий режим, спеціальний 
режим господарювання, фінансово-регуляторний режим, «рівне ігрове поле», інно- 
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ваційне підприємництво, трансфер технологій, державна допомога, прямі іноземні 
інвестиції, інвестиційні стимули, національна інноваційна система. 

Макаренко М.В., Оніщенко В.В. Особливості впровадження стратегіч-
ного управління людськими ресурсами на підприємстві. – С. 81. 

Доведено, що системи винагород надають стимули та підкріплення пове- 
дінки робочої сили й сприяють реалізації стратегій, тоді як системи розвитку за-
безпечують навички робочої сили, необхідні для її  впровадження. Підкреслено не-
обхідність розгляду системи вимірювання ефективності, яку використовують для 
того, щоб зібрати інформацію, необхідну для розподілу винагород та визначення 
потреб у розвитку. Мета роботи полягає у дослідженні особливостей впрова-
дження стратегічного управління людськими ресурсами, заснованого на організа-
ції ефективної системи винагород. Об'єктом дослідження є стратегічне управління 
людськими ресурсами. Існують різні підходи до вимірювання ефективності, які до-
помагають оцінити ступінь, в якому поведінка працівників на всіх організаційних 
рівнях сприяє реалізації стратегій. Заходи щодо ефективності такої роботи реалі-
зуються системами винагород. Усі методи вимірювання та оцінки ефективності є 
потенційно корисними засобами надання зворотного зв'язку щодо ступеня, в якому 
поведінка відповідає організаційним стратегіям. Крім того, всі вони є потенційно 
корисними засобами інформування системи винагород про те, наскільки співро- 
бітники заслуговують підвищеної компенсації, визнання тощо. Слід підкреслити, 
що всі вони є потенційно вагомими джерелами настанов для майбутніх зусиль ро-
звитку. У дослідженні використовується системно-структурний аналіз; системний 
підхід, систематизація, абстрактно-логічний підхід – при узагальненні результатів 
дослідження і формулювання висновків. Обґрунтовано роль систем винагород та 
розвитку в реалізації стратегії.  

У статті наголошується, що для вимірювання ефективності традиційно ви-
користовується ряд підходів до оцінки. Одні з найпоширеніших – це управління за 
допомогою цілей, графічні шкали оцінок та розповіді. Найсучасніші системи оці-
нювання ефективності – це ті, які використовують оцінки прикріплені до поведін-
кової шкали. У статті розглядається підхід управління за цілями, який широко за-
стосовується до оцінки ефективності. У випадку управління за цілями зв’язок із 
реалізацією стратегій встановити легко, оскільки цілі можуть бути визначені як ре-
зультати або основні етапи в процесі реалізації стратегії. Підкреслено, що зазвичай 
управління за цілями починається з початкової фази, в якій підлеглий формує цілі 
або завдання, які мають бути досягнуті протягом наступного періоду часу. У рам-
ках цього процесу підлеглий визначає заходи, за допомогою яких буде визначено 
досягнення таких цілей, та окреслює плани дій, які він або вона використовуватиме 
для їх досягнення. Наголошується, що як і у всіх підходів до оцінки ефективності, 
управління за цілями має недоліки. Цілі щодо деяких робочих місць важче напи-
сати, як, наприклад, для роботи з персоналом, і проблеми виникають, коли цілі не-
достатньо продумані. Крім того, цей процес може сприйматися з цинізмом, якщо 
керівники вищого рівня не оцінюються методом управління за цілями. 

У статті наведено системи винагород, які застосовують на провідних під- 
приємствах: управління цілями, графічні шкали оцінок, описи результативності, 
прикріпленими до поведінкових шкал рейтингами, шкалами спостереження за по-
ведінкою та 360-градусними системами зворотного зв'язку. Підкреслена відсут-
ність оцінки ефективності на виконавчому рівні. Надані пропозиції щодо більш 
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широкого застосування оцінки керівників. Після обговорення вимірювання ефек-
тивності системи винагород розглядалися з точки зору компенсації. Описано тра-
диційні системи оплати праці, засновані на робочих місцях, та обговорено їхню 
нездатність забезпечити гнучкість, необхідну для сучасного конкурентного сере-
довища. Доведено важливість відповідної системи виногород при реалізації стра-
тегії управління людськими ресурсами. Через критичну роль компенсації в нових 
робочих системах, організаційних процесах та організаційних структурах було об-
говорено декілька інноваційних підходів до компенсації. Оскільки для отримання 
майбутніх конкурентних переваг знадобляться людські ресурси з високим рівнем 
кваліфікації, узгодження нагород із здобуттям навичок може мати вирішальне зна-
чення для успішної реалізації стратегії. Був також вивчений новий компенсаційний 
підхід до широкосмугового зв'язку. Було також обговорено командну оплату праці, 
яка винагороджує спільні зусилля, та обговорення змінної компенсації. Змінна 
компенсація набуває все більш широкого поширення, оскільки допомагає створити 
відчуття спільної мети між усіма працівниками. Змінна компенсація також може 
сприяти забезпеченню зайнятості. Були також вивчені роль та поточний статус 
компенсації виконавцям. 

Ключові слова: людські ресурси, система винагород, реалізація стратегії, 
управління по цілям, шкала оцінок.  

 
Мішура В.Б., Гітіс Т.П. Проблеми та перспективи інтеграції України до 

європейської кластерної мережі. – С. 208. 
У статті висвітлено особливості кластероутворення у регіонах України, 

розглянуто, які саме кластерні ініціативи були втілені, та причини, через які клас-
теризація не призвела до бажаного результату. Визначення пріоритетних напрямів 
кластеризації у багатьох регіонах України не враховує особливостей промислового 
розвитку, залишаючи поза увагою галузі промисловості з найбільшим потенціалом 
кластеризації та сформовані міжгалузеві кооперативні зв’язки. Пріоритетні чин-
ники сприяння кластерній політиці України свідчать про те, що діяльність держав-
ної та місцевої влади є одним із найвпливовіших чинників і саме він найбільше 
гальмує формування кластерної політики та перешкоджає її дослідженню, аналізу 
та поширенню. Окреслено напрями сприяння кластерним ініціативам через зміну 
вектору державної політики в Україні. 

Ключові слова: кластер, кластеризація, кластерна політика, стратегія,  
кластерні ініціативи. 

 
Ольховська О.Л., Чугуєвцев А.Ю. Скоринг як експертний метод для  

прогнозування кредитоспроможності фізичних осіб. – С. 171. 
У статті визначено, що сучасні підходи до розв’язання задачі кредитування 

за умови мінімізації ризику можливих втрат потребують впровадження нових 
ефективних принципів управління ризиками та комп’ютерних систем підтримки 
прийняття рішень. Побудова таких систем передбачає розроблення та вико- 
ристання множини альтернативних методів аналізу даних, альтернативних моде-
лей та відповідних критеріїв аналізу якості моделей і остаточного результату – 
ймовірності неповернення кредиту. Доведено, що використання саме скорингової 
моделі як одного з головних інструментів ризик-менеджменту кредитних операцій 
визнано у всьому світі як одне з найбільш ефективних. У сучасній зарубіжній 
банківській практиці при побудові скоринг-систем найчастіше враховуються такі 
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характеристики клієнта: кількість дітей, сімейний стан, дохід, наявність телефону, 
строк співробітництва з банком. В останні роки скоринг-системи набули поши-
рення і в діяльності вітчизняних банків.  

Ключові слова: кредитний скоринг, скорингова модель, кредитоспро-
можність фізичних осіб, банківська діяльність, позичальник, технологія кредит-
ного скорингу. 

Подлужна Н.О. Когнітивне моделювання процесів управління знаннєвим 
розвитком регіонів. – С. 64. 

Розроблено інструментарій управління знаннєвим розвитком регіонів. 
Обґрунтовано, що знаннєвий розвиток регіонів забезпечується за рахунок нагро-
мадження й ефективного використання знаннєвих видів капіталу. Запропоновано 
склад знаннєвих видів капіталу, до яких можна віднести інтелектуальний, люд- 
ський та інноваційний капітали. Встановлено, що велике значення для формування 
економіки знань у регіонах повинно мати оптимальне співвідношення обсягів 
знаннєвих видів капіталів, на досягнення якого впливають різноспрямовані фак-
тори. Досліджено, що до складу основних факторів впливу доцільно віднести чи-
сельність населення регіону; загальний обсяг знань, яким володіють населення, 
суб’єкти господарювання, наукові установи, закладів вищої освіти й органи місце-
вого самоврядування регіону; умови для реалізації та розкриття знаннєвого потен-
ціалу населення регіону. Розроблено когнітивні моделі співвідношення залежності 
обсягів інтелектуального, людського й інноваційного видів капіталу від комбінації 
факторів впливу на успішність формування економіки знань у регіоні. Встанов-
лено, що з метою організації ефективного процесу управління та здійснення 
своєчасного контролю за проявом небажаних відхилень у структурі нагромад-
ження обсягів знаннєвих видів капіталів на регіональному рівні доцільно впровад-
жувати спеціальний дистанційний механізм диспетчеризації, який спрямований на 
завчасне виявлення та запобігання проблемних ситуацій у створенні та поширенні 
новітніх знань. Розглянуто очікувані тенденції знаннєвого розвитку регіонів 
України, визначені на основі когнітивного моделювання співвідношення 
знаннєвих видів капіталу. 

Ключові слова: когнітивне моделювання, економіка знань, знаннєвий  
розвиток, інтелектуальний капітал, людський капітал, інноваційний капітал, 
регіон. 

Савченко М.В., Шкуренко О.В. Злиття та поглинання як інструмент 
підвищення конкурентоспроможності компаній. – С. 92. 

Проаналізовано різноманітні теоретичні підходи щодо визначення злиття 
та поглинання. Визначено місце злиттів та поглинань в джерелах економічного 
зростання компанії. На основі компаративного аналізу визначено суттєві ознаки 
злиття та поглинання. Виявлено сучасні тенденції розвитку ринку злиття і погли- 
нання в Україні. Обґрунтована етапізація розвитку українського ринку злиттів  
і поглинань. Виділено та проаналізовано основні проблеми, що впливають на роз-
виток цього ринку: геополітична ситуація в країні, недосконала законодавча база, 
недостатня кількість відкритої інформації, високий рівень корупції, несприятливий 
інвестиційний клімат. Виокремлені види синергетичних ефектів, які спонукають 
до активізації угод злиттів та поглинань: загальний синергізм, операційний синер-
гізм, управлінський синергізм, податковий синергізм, інвестиційний синергізм, 
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інноваційний синергізм. Визначено перспективи ринку злиття й поглинання в Ук-
раїні, що сприятиме вирішенню інституціональних проблем, проблем у сфері еко-
номіки, права та наведення ладу на ринку цінних паперів і врегулювання законно-
сті та прозорості процедур передачі та набуття прав власності на активи та у про-
цедурах їх купівлі-продажу. 

Ключові слова: злиття, поглинання, ринок M&A, синергізм, синергетичний 
ефект. 

 
Томчук О.В. Особливості оцінювання людського потенціалу територій з 

агропромисловою спеціалізацією. – С. 156. 
Розкрита сутність та обґрунтована необхідність аналізу рівня розвитку 

людського потенціалу як показника ефективності соціально-економічного роз- 
витку території. Проаналізовано методичні підходи до оцінки людського потенці-
алу території та виділено переваги та недоліки. Систематизовано показники оці-
нювання людського потенціалу території та обґрунтовано необхідність застосу-
вання інтегрального підходу для проведення оцінки людського потенціалу терито-
рій з агропромисловою спеціалізацією на основі використання індикатору люд- 
ського потенціалу.  

Ключові слова: людський потенціал, оцінка, методичний підхід, інтеграль-
ний підхід, територія з агропромисловою спеціалізацією. 

 
Харазішвілі Ю.М. Теоретичні засади визначення інноваційного внеску в 

економічне зростання. – С. 12. 
Запропоновано розширення виробничої функції Кобба–Дугласа через 

включення, окрім НТП, затрат праці та капіталу інноваційних факторів, а саме: об-
сягу видатків на науково-технічні роботи, обсягу фінансування інноваційної діяль-
ності, обсягу реалізованої інноваційної продукції, обсягу інноваційної продукції у 
товарному експорті. Розроблено аналітичний універсальний підхід ідентифікації 
модифікованої виробничої функції Кобба–Дугласа, якій не потребує наявності  
довгих часових рядів змінних, що надає можливість точно відображати випуск або 
ВВП і забезпечує причинно-наслідковий функціональний (не статистичний) зв'я-
зок між вхідними та вихідними даними. Причому, формалізовано визначення скла-
дових функції сукупної пропозиції, а всі коефіцієнти еластичності та завантаження 
капіталу є функціями часу в кожному окремому періоді, а не середніми постійними 
величинами, що вказує на динамічний характер залежностей. Подальше застосу-
вання методу «залишку Солоу» до модифікованої функції Кобба–Дугласа з ураху-
ванням інноваційних факторів дає змогу визначити внесок в економічне зростання 
кожного окремого фактору, зокрема інноваційного внеску на рівні країни, регіонів 
та видів економічної діяльності, що засвідчує універсальність підходу. 

Ключові слова: виробнича функція, ідентифікація, аналітичний підхід, за-
лишок Солоу, інноваційний внесок, економічне зростання. 

 
Шевцова Г.З. Економічний вимір креативних видів діяльності в Україні. – 

С. 50. 
Стаття присвячена питанням ідентифікації креативних індустрій та визна-

чення їх ролі в українській економіці. В умовах посилення процесів деіндустріалі-
зації креативний сектор може розглядатися як нове джерело економічного зрос-
тання та забезпечення зайнятості, що ґрунтується на творчості й інноваційності. 
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Представлено результати порівняння вітчизняного і міжнародних класифікаційних 
підходів до визначення креативного сектору. Здійснено кількісний вимір внеску 
креативних видів діяльності за різними економічними показниками. Проаналізо-
вано динаміку і  структуру креативної економіки України та її позиції у глобальних 
рейтингах. 

Ключові слова: креативна економіка, креативні індустрії, креативний сек-
тор, види економічної діяльності, кількісний вимір, показники. 

Шинкарюк О.В. Принципи визначення стратегічних цілей, пріоритетів і 
індикаторів державного регулювання людиноцентристського розвитку регіонів. – 
С. 119.   

У статті автором розглянуті принципи формування державної регіональної 
політики на періоди до 2015, 2020, 2027 рр. у контексті оцінки проекту Державної 
стратегії регіонального розвитку України на період до 2027 року. Обґрунтовано 
необхідність введення принципу «чесності і відповідальності влади» та розкрито 
зміст принципу «прийняття рішень на основі доказів». 

Визначення стратегічних цілей, стратегічних пріоритетів та стратегічних 
індикаторів людиноцентристського розвитку в регіонах рекомендується здійсню-
вати шляхом розробки Регіональних програм людського розвитку. З цією метою 
використовуються результати прогнозування 33 показників виміру Індексу регіо-
нального людського розвитку з використанням Методики 2012 року на статистич-
ній базі з 2004 року. Результати такого визначення цілей, пріоритетів та індикато-
рів наведені на прикладі Хмельницької, Луганської та Донецької областей. 

Обґрунтована типова структура Плану заходів з реалізації Регіональних 
стратегій розвитку адміністративних областей України на період 2021-2023 рр. 

Ключові слова: принципи, цілі, пріоритети, індикатори, регіональний люд-
ський розвиток, стратегія, план, показники. 

Шуміло Я.М. Технологія моделювання механізму рефлексивного управління 
стадним поведінкою споживачів на ринках збуту. – С. 237. 

Визначено проблему управління стадною поведінкою споживачів на рин-
ках збуту продукції. Представлено загальну схему механізму рефлексивного уп-
равління процесом ухвалення рішення про покупку товару і проявом стадної пове- 
дінки споживачів на ринках збуту. Описано і формалізовано етапи технології по-
будови моделі механізму рефлексивного управління стадною поведінкою спожи-
вачів на ринку збуту. Визначена можливість використання моделі як інструменту 
для прогнозування та підвищення попиту на певний товар або групу товарів. На-
мічено перспективні напрями досліджень. 

Ключові слова: стадна поведінка, споживач, рефлексивне управління, ринок 
збуту продукції, прийняття рішень. 
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АННОТАЦИИ 
 
Антонюк В.П. Обеспечение занятости как один из приоритетных векто-

ров социальной политики относительно лиц с ограниченными физическими воз-
можностями. – С. 3. 

Изложен анализ вовлечения в сферу занятости лиц с ограниченными физи-
ческими возможностями в контексте современных проблем рынка труда Украины. 
Обобщены причины и проблемы низкого уровня трудоустройства инвалидов, 
определены приоритетные задачи социальной политики относительно занятости 
лиц с инвалидностью. 

Ключевые слова: лица с ограниченными физическими возможностями, ин-
валиды, рынок труда, занятость, социальная политика. 

 
Артеменко Д. М. Оценка стоимости как экономической категории. –  

С. 222. 
В статье на основе гносеологического анализа различных теорий стоимости 

определены органические составляющие, элементы и свойства стоимости как эко-
номической категории. Обобщены принципы оценки стоимости, раскрыты харак-
теристики видов стоимости и особенности их расчета. 

Рассмотрены методические подходы к оценке стоимости имущества и иму-
щественных прав в контексте принципов: сравнительного – замещения, спроса и 
предложения; затратного – полезности и замещения; доходного – наиболее эффек-
тивного использования и ожидания. 

Сложившаяся схема взаимосвязей категорий «ценность (как основы стои-
мости)», «стоимость (воплощена и овеществлена в товаре, труде и мере полезно-
сти)», «цена (денежное выражение стоимости товара)» и «оценка (выражение хо-
зяйственных средств, явлений и процессов в денежном измерении)». 

Обоснованы направления дальнейшего развития и совершенствования ме-
тодологического и методического обеспечения оценки стоимости имущества и 
имущественных прав по ее отраслевым и секторальным признакам национальной 
экономики. Углубленному выявлению структурных характеристик оценки стоимо-
сти как экономической категории будет способствовать обоснованный алгоритм 
построения взаимосвязей ее элементов и свойств с их количественным и каче-
ственным определением. 

Ключевые слова: стоимость, ценность, цена, оценка, экономическая катего-
рия, элементы, свойства, методический подход, принципы, характеристики. 

 
Бочарова Ю.Г., Ищенко А.В. Направления совершенствования инноваци-

онной инфраструктуры национальной экономики. – С. 106. 
Определены направления совершенствования существующей инновацион-

ной инфраструктуры национальной экономики. Определен пул стратегических 
альтернатив реконфигурации функциональных составляющих инновационной ин-
фраструктуры национальной экономики и обоснован выбор наиболее эффектив-
ной стратегии. Предложены меры по повышению эффективности деятельности и 
конкурентоспособности действующих структурных элементов функциональных 
составляющих инновационной инфраструктуры, в том числе их диджитализации. 
Определены основные направления диверсификации структурных элементов 
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функциональных составляющих инновационной инфраструктуры. Определены 
стратегии виртуализации структурных элементов функциональных составляющих 
инновационной инфраструктуры. Определены основные факторы, которые 
должны приниматься во внимание при обосновании пространственной организа-
ции структурных элементов функциональных составляющих инновационной ин-
фраструктуры. 

Ключевые слова: инновационная инфраструктура, функциональных состав-
ляющих инновационной инфраструктуры, реконфигурация, диверсификация, 
стратегия. 

 
Власенко В.А. Принципиальный подход к формированию и реализации ан-

тикризисной программы развития предприятия в условиях рыночных трансфор-
маций. – С. 142. 

В работе обоснованы методологические и рассмотрены прикладные реко-
мендации к формированию и реализации эффективной антикризисной программы 
развития предприятия в рыночных условиях хозяйствования. Рекомендован автор-
ский вариант структуры антикризисной программы развития предприятия по от-
дельным разделам. Раскрыто содержание принципиального варианта антикризис-
ной программы развития предприятия на перспективный период. В результате ис-
следования предложены антикризисные мероприятия в пределах антикризисной 
программы развития предприятия на разных фазах финансового кризиса. Рассмот-
рены операционные, инвестиционные и финансовые антикризисные мероприятия 
на предприятии. 

Ключевые слова: кризис, кризисные процессы, кризисные явления, финан-
совый кризис, антикризисное управление, финансовая стабилизация, политика ан-
тикризисного управления, план антикризисных мероприятий, антикризисная про-
грамма развития предприятия, антикризисный процесс, оперативные, инвестици-
онные и финансовые антикризисные мероприятия, финансовая подсистема пред-
приятия. 

 
Колесников С.А., Володченко В.В. Влияние информационных технологий 

на логистику и управление цепями поставок в Украине. – С. 185.  
В статье определены современные технологии, концепции, инновации, ко-

торые прямо или опосредованно влияют на развитие логистики. Показан характер 
влияния этих технологий на цепи поставок, определены этапы внедрения каждой 
из логистических инноваций. Показано место современных технологий в струк-
туре логистического процесса. Выявлено, что одной из важных управленческих 
проблем является недостаточность компетенций и знаний, непонимание персона-
лом дополнительных преимуществ от внедрения логистических инноваций в дея-
тельность компаний. Доказано, что среди цифровых технологий подавляющее 
большинство являются технологиями, которые могут во взаимодействии с дру-
гими технологиями достичь некоторого общего результата, который будет боль-
шим за суммарный результат в виде обычной суммы результатов от отдельного 
действия каждой из взаимодействующих цифровых технологий. Описаны возмож-
ные влияния друг на друга актуальных для логистических систем цифровых тех-
нологий (Большие данные, Интернет Вещей, Облачные вычисления, автономные 
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работы, Искусственный интеллект, самоуправляемые транспортные средства и бе-
спилотные летательные аппараты, 3D-печать, сенсорные технологии, виртуальная 
и дополненная реальность, Блокчейн, беспроводная связь нового поколения, 
бионические технологии) относительно появления эффекта синергии; построено 
схематическое изображение таких связей между цифровыми технологиями в кон-
тексте их синергии. 

Ключевые слова: цифровые технологии, логистическая система, синергия, 
эффект синергии, логистические инновации, информационные технологии,  управ-
ление логистическим процессом. 

 
Копча Ю. Ю. Интегральное оценивание эффективности использования 

производственной составляющей потенциала экономической безопасности пред-
приятия. – С. 249. 

Указано, что постоянная и быстрая смена воздействий внешней среды тре-
бует от предприятий способности выявлять и прогнозировать возможные угрозы 
их деятельности. Это актуализирует проблему своевременной оценки такого слож-
ного объекта как потенциал экономической безопасности, способного обеспечить 
непрерывность и ритмичность производства и нивелировать негативные влияния 
отдельных факторов, определенным образом гарантировать сохранение такой 
сложной социально-экономической системы как предприятие. Цель исследова-
ния – разработать подход к оценке производственной составляющей экономиче-
ской безопасности предприятий. Методологической основой исследования высту-
пают научные труды классиков экономической науки, труды и публикации ученых 
и специалистов по проблеме управления безопасностью предприятия, объедине-
ния теоретических и научных методов: анализ, синтез, теоретическое и логическое 
обобщение. Предложен подход к оценке производственной составляющей эконо-
мической безопасности предприятия, который позволяет охарактеризовать уро-
вень достаточности производственных ресурсов для обеспечения расширенного 
воспроизводства, выявить основные аспекты деятельности предприятия, отрица-
тельно влияющих на потенциал экономической безопасности и обеспечить наибо-
лее приемлемые направления по его повышению. Разработана на основе регресси-
онного анализа многофакторная модель оценки производственной составляющей 
потенциала экономической безопасности предприятия. Приведены показатели ре-
грессионной статистики модели, свидетельствующие, что связь между интеграль-
ным показателем производственной составляющей потенциала экономической 
безопасности предприятий и их факторными показателями характеризуется как 
высокая, близкая к тесной. Предложено интерпретацию интегрального показателя 
осуществлять по шкале Харрингтона, что позволяет предоставить показателю со-
держательное наполнение. Отмечено, что в соответствии с критериальной шкалой 
оценивания в течение 2013-2018 гг. значения интегрального показателя производ-
ственной составляющей потенциала экономической безопасности исследуемых 
предприятий снижаются. Это отражает их недостаточную активность в производ-
ственной деятельности, что создает предпосылки падения уровня потенциала эко-
номической безопасности, тормозит внедрение научно-технического прогресса. 
Обосновано, что успешное функционирование предприятия предусматривает 
наличие рациональной системы мер по обеспечению экономической безопасности, 
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при этом основные риски связаны с производственной составляющей экономиче-
ской безопасности предприятия. 

Ключевые слова: предприятие, интегральное оценивание, эффективность, 
производственная составляющая, потенциал экономической безопасности. 

Крымова М.А. Профессиональная асимметрия украинского ринка тру-
да. – С. 196. 

Проведено глубинное исследование профессиональной структуры нацио-
нального рынка труда. Предложены методологические подходы к оценке профес-
сиональной асимметричности рынка труда, которые включают три основных этапа 
исследования (информационно-подготовительный, расчетный, аналитический). 
Определены границы уровня симметричности и асимметричности рынка труда. 
Осуществлена оценка глубины асимметричности украинского рынка труда на ос-
нове использования информации официальной статистики и ключевых Интернет-
порталов по поиску работы. Раскрыты основные глобальные и национальные пред-
посылки возникновения асимметричности профессиональной структуры рыкну 
труда Украины. Определены риски и шансы выявленной асимметрии рынка труда. 

Ключевые слова: рынок труда, симметрия, асимметрия, профессиональная 
структура, отклонения, риски, глобальные предпосылки. 

Латышева Е.В., Касьянюк С.В., Баранов Р.Р., Закиров Р.Р. Функцио-
нальное моделирование как инструментарий анализа финансового состояния 
предприятий. – С. 178. 

Статья посвящена актуальной проблеме использование инструментария ІТ-
технологий для анализа финансового состояния и его моделирования. Представ-
лена процедура применения методологии функционального моделирования биз-
нес-процессов и графического описания процессов нотации ІDEF0 (англ. 
Іntegratіon Defіnіtіon for Functіon Modelіng) для анализа финансового состояния и 
его моделирование на будущие периоды для отечественного  предприятия. Приве-
дена диаграмма SADT (Structured Analysіs and Desіgn Teqnіque) и представлена ее 
декомпозиция по основным этапам анализа финансового состояния. В статье опи-
сана и изображена процедура анализа финансового состояния и определения ре-
зервов его улучшение на основе функционального моделирования в нотации 
ІDEF0. В статье акцентируется внимание на специфике нотации инструментария 
информационных технологий моделирования, которые применяются при модели-
ровании финансового состояния. 

Ключевые слова: анализ финансового состояния, процессы, моделирования 
бизнес-процессов, нотация, инструментарий SADT (Structured Analysіs and Desіgn 
Teqnіque), ІDEF0 (Іntegratіon Defіnіtіon for of Functіon Modelіng). 

Ляшенко В.І., Ляшенко А.Ю. Специальные режимы хозяйствования как 
инструмент выравнивания условий конкуренции и ускорения экономического  
роста. – С. 23. 

Авторами статьи рассматриваются различные подходы к раскрытию поня-
тия специального хозяйственно-правового режима, раскрывается сущность этого 
понятия, определены основные характеристики специального режима хозяйство-
вания (СРХ). В статье освещено влияние СРХ на конкурентную среду, а именно 
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приведен перечень возможных эффектов и сценариев, которые возникают на гло-
бальном, национальном и региональном уровнях вследствие внедрения СРХ. Рас-
смотрена концепция «ровного игрового поля» и выявлены недостатки в ее форму-
лировке и понимании. Рассмотрена возможность использования СРХ как инстру-
мента «выравнивания» условий конкуренции. Также авторами поднимается вопрос 
«целесообразности» предоставления государственной помощи для развития от-
дельных отраслей и территорий в виде стимулов с точки зрения экономической 
эффективности. В упрощенном виде приведен алгоритм формирования СРХ. 

Авторами проведено исследование украинского законодательства и зако-
нодательства стран Европы, регулирующего предоставление локальных стимулов 
для экономического развития. Также в статье предложено имплементировать тео-
рию «выравнивания конкурентной среды» в виде создания различных видов СРХ 
в Украине в зависимости от цели, освещены общие идеи и принципы о предостав-
лении государственной помощи промышленным предприятиям Украины. Зару-
бежный опыт Финляндии приведен в качестве примера успешного развития на- 
циональной инновационной системы, опыт Ирландии ‒ как пример стимулиру- 
ющей роли СРХ с точки зрения фискальной составляющей режима. Сделаны вы-
воды об основных принципах формирования концепции предоставления государ-
ственной поддержки для инновационного развития в Украине, предложены пер-
спективы дальнейших исследований.   

Ключевые слова: специальный хозяйственно-правовой режим, специаль-
ный режим хозяйствования, финансово-регуляторный режим, «ровное игровое 
поле», инновационное предпринимательство, трансфер технологий, государствен-
ная помощь, прямые иностранные инвестиции, инвестиционные стимулы, нацио-
нальная инновационная система.  

 
Макаренко М.В., Оніщенко В.В. Особенности внедрения стратегиче-

ского управления человеческими ресурсами на предприятии. – С. 81. 
Доказано, что системы вознаграждений предоставляют стимулы и подкреп-

ления поведения рабочей силы и способствуют реализации стратегий, тогда как 
системы развития обеспечивают навыки рабочей силы, необходимые для ее внед-
рения. Подчеркнута необходимость рассмотрения системы измерения эффектив-
ности, которую используют для того, чтобы собрать информацию, необходимую 
для распределения вознаграждений и определения потребностей в развитии. Цель 
работы заключается в исследовании особенностей внедрения стратегического 
управления человеческими ресурсами, основанного на организации эффективной 
системы вознаграждений. Объектом исследования является стратегическое управ-
ление человеческими ресурсами. Существуют различные подходы к измерению 
эффективности, которые помогают оценить степень, в которой поведение работ-
ников на всех организационных уровнях способствует реализации стратегий. Ме-
роприятия по эффективности такой работы реализуются системами вознагражде-
ний. Все методы измерения и оценки эффективности потенциально являются по-
лезными средствами предоставления обратной связи в той степени, в которой по-
ведение соответствует организационным стратегиям. Кроме того, все они явля-
ются потенциально полезными средствами информирования системы вознаграж-
дений о том, насколько сотрудники заслуживают повышенной компенсации, при-
знание и тому подобное. Следует подчеркнуть, что все они являются достаточно 
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важными источниками установок для будущих усилий развития. В исследовании 
используется системно-структурный анализ; системный подход, систематизация, 
абстрактно-логический подход – при обобщении результатов исследования и фор-
мулирование выводов. Обоснована роль систем вознаграждений и развития в реа-
лизации стратегии. 

В статье отмечается, что для измерения эффективности традиционно ис-
пользуется ряд подходов к оценке. Одни из самых распространенных – это управ-
ление с помощью целей, графические шкалы оценок и описания. Современные си-
стемы оценки эффективности – это те, которые используют оценки, прикреплен-
ные к поведенческой шкале. В статье рассматривается подход управления по це-
лям, широко применяемый к оценке эффективности. В случае управления по целям 
связь с реализацией стратегий установить легко, поскольку цели могут быть опре-
делены как результаты или основные этапы в процессе реализации стратегии. Под-
черкнуто, что обычно управление по целям начинается с начальной фазы, в кото-
рой подчиненный формирует цели или задачи, которые должны быть достигнуты 
в течение следующего периода времени. В рамках этого процесса подчиненный 
определяет меры, с помощью которых будут определены достижения таких целей, 
и очерчивает планы действий, которые он или она будет использовать для их до-
стижения. Отмечается, что, как и во всех подходах к оценке эффективности, управ-
ление по целям имеет недостатки. Цели в отношении некоторых рабочих мест 
труднее написать, как, например, для работы с персоналом, и проблемы возникают, 
когда цели недостаточно продуманы. Кроме того, этот процесс может восприни-
маться с цинизмом, если руководители высшего уровня не оцениваются методом 
управления по целям. 

В статье приведены системы вознаграждений, применяемые на ведущих 
предприятиях: управление целями, графические шкалы оценок, описания резуль-
тативности, прикрепленными к поведенческим шкалам рейтингами, шкалами 
наблюдения за поведением и 360-градусными системами обратной связи. Подчерк-
нуто отсутствие оценки эффективности на исполнительном уровне. Представлены 
предложения по более широкому применению оценки руководителей. После об-
суждения измерения эффективности системы вознаграждений рассматривались с 
точки зрения компенсации. Описаны традиционные системы оплаты труда, осно-
ванные на рабочих местах, и обсуждена их неспособность обеспечить гибкость, 
необходимую для современной конкурентной среды. Доказана важность соответ-
ствующей системы вознаграждений при реализации стратегии управления челове-
ческими ресурсами. Через критическую роль компенсации в новых рабочих систе-
мах, организационных процессах и организационных структурах обсудили не-
сколько инновационных подходов к компенсации. Поскольку для получения буду-
щих конкурентных преимуществ понадобятся человеческие ресурсы с высоким 
уровнем квалификации, согласование наград с получением навыков может иметь 
решающее значение для успешной реализации стратегии. Был также изучен новый 
компенсационный подход к широкополосной связи. Были также обсуждены ко-
мандная оплата труда, которая вознаграждает совместные усилия, и переменная-
компенсация. Переменная компенсация получает все более широкое распростра-
нение, поскольку помогает создать ощущение общей цели между всеми работни-
ками. Переменная компенсация также может способствовать обеспечению занято-
сти. Были также изучены роль и текущий статус компенсации исполнителям. 
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Ключевые слова: человеческие ресурсы, система вознаграждений, реализа-
ция стратегии, управление по целям, шкала оценок. 

 
Мишура В.Б., Гитис Т.П. Проблемы и перспективы интеграции Украины 

в европейскую кластерную сеть. – С. 208. 
В статье освещены особенности кластерообразования в регионах Украины, 

рассмотрено, какие именно кластерные инициативы были воплощены, и причины, 
по которым кластеризация не привела к желаемому результату. Определение при-
оритетных направлений кластеризации во многих регионах Украины не учитывает 
особенностей промышленного развития, оставляя без внимания отрасли промыш-
ленности с наибольшим потенциалом кластеризации и межотраслевые кооператив-
ные связи. Приоритетные факторы содействия кластерной политике Украины сви-
детельствуют о том, что деятельность государственной и местной власти является 
одним из самых влиятельных факторов и именно он больше всего тормозит фор-
мирование кластерной политики и препятствует ее исследованию, анализу и рас-
пространению. Определены направления содействия кластерным инициативам че-
рез изменение вектора государственной политики в Украине. 

Ключевые слова: кластер, кластеризация, кластерная политика, стратегия, 
кластерные инициативы. 

 
Ольховская О.Л., Чугуевцев А.Ю. Скоринг как экспертный метод для 

прогнозирования кредитоспособности физических лиц. – С. 171. 
В статье определено, что современные подходы к решению задачи креди-

тования при условии минимизации риска возможных потерь нуждаются во внед-
рении новых эффективных принципов управления рисками и компьютерных си-
стем поддержки принятия решений. Построение таких систем предусматривает 
разработку и использование множества альтернативных методов анализа данных, 
альтернативных моделей и соответствующих критериев анализа качества моделей 
и окончательного результата – вероятности невозвращения кредита. Доказано, что 
использование именно скоринговой модели как одного из главных инструментов 
риск-менеджмента кредитных операций признан во всем мире как одни из наибо-
лее эффективных. В современной зарубежной банковской практике при построе-
нии скоринг-систем чаще всего учитываются такие характеристики клиента: коли-
чество детей, семейное состояние, доход, наличие телефона, срок сотрудничества 
с банком. В последние годы скоринг-системы приобрели распространение и в дея-
тельности отечественных банков.  

Ключевые слова:  кредитный скоринг, скоринговая модель, кредитоспособ-
ность физических лиц, банковская деятельность, заемщик, технология кредитного 
скоринга. 

 
Подлужная Н.А. Когнитивное моделирование процессов управления знани-

евым развитием регионов. – С. 64. 
Разработан инструментарий управления знаниевым развитием регионов. 

Обосновано, что знаниевое развитие регионов обеспечивается за счет накопления 
и эффективного использования знаниевых видов капитала. Предложен состав зна-
ниевых видов капитала, к которым можно отнести интеллектуальный, человече-



275 

ский и инновационный капиталы. Установлено, что большое значение для форми-
рования экономики знаний в регионах должно иметь оптимальное соотношение 
объемов знаниевых видов капитала, на достижение которого влияют разноаспект-
ные факторы. Доказано, что в состав основных факторов воздействия целесооб-
разно отнести численность населения региона; общий объем знаний, которым об-
ладают население, предприятия, научные учреждения, высшие учебные заведения 
и органы местного самоуправления региона; условия для реализации и раскрытия 
знаниевого потенциала населения региона. Разработаны когнитивные модели за-
висимости соотношения объемов интеллектуального, человеческого и инноваци-
онного видов капитала в зависимости от комбинации факторов влияния на успеш-
ность формирования экономики знаний в регионе. Установлено, что с целью орга-
низации эффективного процесса управления и осуществления своевременного 
контроля за проявлением нежелательных отклонений в структуре накопления  
объемов знаниевых видов капиталов на региональном уровне целесообразно внед-
рять специальный дистанционный механизм диспетчеризации, направленный на 
заблаговременное выявление и предотвращение проблемных ситуаций в создании 
и распространении новейших знаний. Определены ожидаемые тенденции знание-
вого развития регионов Украины, определены на основе когнитивного моделиро-
вания оптимальное соотношение знаниевых видов капитала. 

Ключевые слова: когнитивное моделирование, экономика знаний, знание-
вое развитие, интеллектуальный капитал, человеческий капитал, инновационный 
капитал, регион. 

Савченко М.В., Шкуренко О.В. Слияния и поглощения как инструмент 
повышения конкурентоспособности компаний. – С. 92. 

Проанализированы различные теоретические подходы к определению сли-
яния и поглощения. Определено место слияний и поглощений в источниках эконо-
мического роста компании. На основе сравнительного анализа определены су- 
щественные признаки слияния и поглощения. Выявлены современные тенденции 
развития рынка слияний и поглощений в Украине. Обоснована этапизация разви-
тия украинского рынка слияний и поглощений. Выделены и проанализированы ос-
новные проблемы, влияющие на развитие этого рынка: геополитическая ситуация 
в стране, несовершенная законодательная база, недостаточное количество откры-
той информации, высокий уровень коррупции, неблагоприятный инвестиционный 
климат. Выделены виды синергетических эффектов, которые побуждают к активи-
зации сделок слияний и поглощений: общий синергизм, операционный синергизм, 
управленческий синергизм, налоговый синергизм, инвестиционный синергизм, ин-
новационный синергизм. Определены перспективы рынка слияний и поглощений 
в Украине, что будет способствовать решению институциональных проблем, про-
блем в сфере экономики, права и наведения порядка на рынке ценных бумаг и уре-
гулирования законности и прозрачности процедур передачи и приобретения прав 
собственности на активы и в процедурах их купли-продажи. 

Ключевые слова: слияние, поглощение, рынок M & A, синергизм, синерге-
тический эффект. 

Томчук А.В. Особенности оценки человеческого потенциала территорий 
с агропромышленной специализацией. – С. 156. 
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Раскрыта сущность и обоснована необходимость анализа уровня развития 
человеческого потенциала как показателя эффективности социально-экономиче-
ского развития территории. Проанализированы методические подходы к оценке 
человеческого потенциала территории и выделены преимущества и недостатки. 
Систематизированы показатели оценки человеческого потенциала территории и 
обоснована необходимость применения интегрального подхода для проведения 
оценки человеческого потенциала территорий с агропромышленной специализа-
цией на основе использования индикатора человеческого потенциала. 

Ключевые слова: человеческий потенциал, оценка, методический подход, 
интегральный подход, территория с агропромышленной специализацией. 

 
Харазишвили Ю.М. Теоретические основы определения инновационного 

вклада в экономический рост. – С. 12. 
Предложено расширение производственной функции Кобба-Дугласа через 

включение, кроме НТП, затрат труда и капитала инновационных факторов, а 
именно: объема расходов на научно-технические работы, объема финансирования 
инновационной деятельности, объема реализованной инновационной продукции, 
объема инновационной продукции в товарном экспорте. Разработан аналити- 
ческий универсальный подход идентификации модифицированной производ-
ственной функции Кобба-Дугласа, который не требует наличия длинных времен-
ных рядов переменных, позволяет точно отображать выпуск или ВВП и обеспечи-
вает причинно-следственную функциональную (не статистическую) связь между 
входными и выходными данными. Причем, формализовано определение составля-
ющих функции совокупного предложения, а все коэффициенты эластичности и за-
грузки капитала являются функциями времени в каждом отдельном периоде, а не 
средними постоянными величинами, что указывает на динамический характер за-
висимостей. Дальнейшее применение метода «остатка Солоу» к модифицирован-
ной функции Кобба-Дугласа с учетом инновационных факторов позволяет опреде-
лить вклад в экономический рост каждого отдельного фактора, в частности инно-
вационного взноса на уровне страны, регионов и видов экономической деятельно-
сти, что свидетельствует об универсальности подхода. 

Ключевые слова: производственная функция, идентификация, аналитиче-
ский подход, остаток Солоу, инновационный вклад, экономический рост. 

 
Шевцова А.З. Экономическое измерение креативных видов деятельности 

в Украине. – С. 50. 
Статья посвящена вопросам идентификации креативных индустрий и опре-

деления их роли в украинской экономике. В условиях усиления процессов деин- 
дустриализации креативный сектор может рассматриваться как новый источник 
экономического роста и обеспечения занятости, основанный на творчестве и инно-
вациях. Представлены результаты сравнения национального и международных 
классификационных подходов к определению креативного сектора. Произведено 
количественное измерение вклада креативных видов деятельности с использова-
нием различных экономических показателей. Проанализированы динамика и 
структура креативной экономики Украины, а также ее позиции в глобальных рей-
тингах.  
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Ключевые слова: креативная экономика, креативные индустрии, креатив-
ный сектор, виды экономической деятельности, количественное измерение, пока-
затели. 

Шинкарюк О.В. Принципы определения стратегических целей, приорите-
тов и индикаторов государственного регулирования человекоцентристского раз-
вития регионов. – С. 119.    

В статье автором рассмотрены принципы формирования государственной 
региональной политики на периоды до 2015, 2020, 2027 гг. в контексте оценки про-
екта Государственной стратегии регионального развития Украины на период до 
2027 года. Обоснована необходимость введения принципа «честности и ответ-
ственности власти» и раскрыто содержание принципа «принятие решений на ос-
нове доказательств». 

Определение стратегических целей, стратегических приоритетов и страте-
гических индикаторов людиноцентристского развития в регионах рекомендуется 
осуществлять путем разработки Региональных программ человеческого развития. 
С этой целью используются результаты прогнозирования 33 показателей измере-
ния Индекса регионального человеческого развития с использованием Методики 
2012 года на статистической базе с 2004 года. Результаты такого определения це-
лей, приоритетов и индикаторов представлены на примере Хмельницкой, Луган-
ской и Донецкой областей. 

Обоснована типовая структура Плана мероприятий по реализации Регио-
нальных стратегий развития административных областей Украины на период 
2021-2023 гг. 

Ключевые слова: принципы, цели, приоритеты, индикаторы, региональное 
человеческое развитие, стратегия, план, показатели. 

Шумило Я.Н. Технология моделирования механизма рефлексивного управ-
ления стадным поведением потребителей на рынках сбыта. – С. 237. 

Определена проблема управления стадным поведением потребителей на 
рынках сбыта продукции. Представлена общая схема механизма рефлексивного 
управления процессом принятия решения о покупке товара и проявлением стад-
ного поведения потребителей на рынках сбыта. Описаны и формализированы 
этапы технологии построения модели механизма рефлексивного управления стад-
ным поведением потребителей на рынке сбыта. Определена возможность исполь-
зования модели как инструмента для прогнозирования и повышения спроса на 
определенный товар или группу товаров. Намечены перспективные направле-
ния исследований. 

Ключевые слова: стадное поведение, потребитель, рефлексивное управле-
ние, рынок сбыта продукции, принятие решений. 
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ABSTRACTS1 
 
Antonyuk V.P. Providing employment as a priority vector of social policy re-

garding persons with disabilities. – Р. 3. 
The article outlines the analysis of the employment of people with disabilities in 

the context of the current problems of the Ukrainian labor market. The causes and prob-
lems of low employment of disabled people have been summarized, and social policy 
priorities for the employment of persons with disabilities have been identified.  

Keywords: persons with disabilities, disabled people, labor market, employment, 
social policy.  

 
Artemenko D.M. Cost estimation as an economic category. – Р. 282. 
In the article, on the basis of epistemological analysis of different theories of 

value, organic components, elements and properties of value as economic category are 
defined. Generalized principles of cost estimation, characteristics of types of cost and 
features of their calculation are revealed. 

Methodical approaches to the valuation of property and property rights in the 
context of the principles of: comparative – substitution and supply and demand; cost – 
utility and replacement; profitable – the most efficient use and expectation. 

The scheme of interconnections of categories "value (as the basis of value)", 
"value (embodied and embodied in the goods labor and measure of utility)", "price (mo- 
netary expression of the value of goods)" and "valuation (definition of economic assets, 
phenomena and processes) in monetary terms)”. 

Directions for further development and improvement of methodological and 
methodological support for valuation of property and property rights by its sectoral and 
sectoral features of the national economy are substantiated. An in-depth understanding 
of the structural characteristics of cost estimation as an economic category will be faci- 
litated by a well-grounded algorithm for constructing relationships between its elements 
and properties with their quantitative and qualitative determination. 

Keywords: cost, value, price, valuation, economic category, elements, properties, 
methodological approach, principles, characteristics. 

 
Bocharova Yu.G., Ishchenko O.V. Directions of improving the innovation in-

frastructure of the national economy. – Р. 106. 
The directions of improving the existing innovative infrastructure of the national 

economy are identified. The pool of strategic alternatives for reconfiguring the functional 
components of the innovation infrastructure of the national economy is determined and 
the choice of the most effective strategy is justified. Measures of efficiency improvment 
and competitiveness of the existing structural elements of the functional components of 
the innovation infrastructure, including their digitalization are proposed. The main direc-
tions of diversification of the structural elements of the functional components of the 
innovation infrastructure are determined. The virtualization strategies of the structural 
elements of the functional components of the innovation infrastructure are determined. 
The main factors that should be taken into account when substantiating the spatial orga- 

                                                      
1 Надано в авторській редакції. 
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nization of the structural elements of the functional components of the innovation infra-
structure are determined.  

Keywords: innovation infrastructure, functional components of innovation infra-
structure, reconfiguration, diversification, strategy. 

 
Kharazishvili Yu.M. The theoretical basis for determining the innovative con-

tribution to economic growth. – Р. 12. 
It is proposed to expand the production function of Cobb-Douglas through the 

inclusion of, in addition to scientific and technical progress, the cost of labor and capital 
of innovative factors, namely: the volume of expenses for scientific and technical work, 
the volume of financing of innovative activities, the volume of innovative products sold, 
the volume of innovative products in commodity export. An analytical universal ap-
proach has been developed to identify the modified Cobb-Douglas production function, 
which does not require long time series of variables, allows accurate display of output or 
GDP, and provides a causal functional (non-statistical) relationship between input and 
output data. Moreover, the definition of the components of the aggregate supply function 
is formalized, and all the elasticity and capital utilization coefficients are functions of 
time in each separate period, and not average constant values, which indicates the dy-
namic nature of the dependencies. Further application of the Solow residual method to 
the modified Cobb-Douglas function taking into account innovative factors allows us to 
determine the contribution to the economic growth of each individual factor, in particular 
the innovative contribution at the country, region and economic activity levels, which 
indicates the universality of the approach. 

Keywords: production function, identification, analytical approach, Solow bal-
ance, innovative contribution, economic growth. 

 
Kolesnikov S.O., Volodchenko V.V. The impact of information technology on 

logistics and supply chain management in Ukraine. – Р. 185. 
The article defines modern technologies, concepts, innovations that directly or 

indirectly influence the development of logistics. The nature of the impact of these tech-
nologies on the supply chain is shown, the stages of implementation of each of the logis-
tics innovations are determined. The place of modern technologies in the structure of 
logistics process is shown. It is revealed that one of the important management problems 
is the lack of competences and knowledge, the misunderstanding of additional benefits 
by the staff from the introduction of logistics innovations in the activities of companies. 
It has been proven that the vast majority of digital technologies are technologies that can, 
in conjunction with other technologies, achieve some common result that is greater than 
the total result in the ordinary sum of the results from the separate action of each of the 
interacting digital technologies. Possible impacts on each other relevant to digital 
logistics systems (Big Data, the Internet of Things, Cloud Computing, battery life, 
Artificial Intelligence, self-propelled vehicles and drones, 3D printing, sensor 
technologies, virtual and augmented reality, Blockchain, next generation wireless 
communication, bionic technologies) on the emergence of synergy effect; a schematic 
representation of such connections between digital technologies in the context of their 
synergy.  

Keywords: digital technologies, logistics system, synergy, synergy effect, logistic 
innovations, information technologies, logistics process management. 
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Kopcha Yu.Yu. Integral estimation of efficiency of use of production component 
of potential of economic security of enterprise. – Р. 249. 

It is noted that the constant and rapid change of environmental influences requires 
enterprises to identify and anticipate possible threats to their activities. This actualises 
the problem of timely assessing such a complex object as the potential for economic se-
curity, which is able to ensure continuity and rhythm of production and counterbalance 
the negative effects of individual factors, in some way to guarantee the preservation of 
such a complex socio-economic system as an enterprise. The purpose of the study is to 
develop an approach to assess the industrial component of economic security of enter-
prises. The methodological basis of the research are scientific works of the classics of 
economic science, work and publications of leading scientists and specialists on the prob-
lem of enterprise security management, combining theoretical and scientific methods: 
analysis, synthesis, theoretical and logical generalization. An approach is proposed to 
evaluate the production component of an enterprise's economic security, which allows to 
characterize the level of production resource adequacy to ensure extended reproduction, 
identify the main aspects of the enterprise's activity that negatively affect the potential of 
economic security and provide the most acceptable directions for its enhancement. Based 
on the regression analysis, a multifactor model for evaluating the production component 
of the enterprise's economic security potential is constructed. The indexes of the regres-
sion statistics of the model are presented, which show that the relationship between the 
integral index of the production component of the potential of economic security of en-
terprises and its factor indicators is characterized as high, close to close. It is suggested 
to interpret the integral index on a Harrington scale, which allows to give the indicator a 
meaningful content. It is noted that in accordance with the criterion scale of assessment 
during 2013 - 2018 the values of the integral indicator of the production component of 
the economic security potential of the studied enterprises are decreasing. This reflects 
their lack of activity in the production activity, which creates the preconditions for the 
fall in the level of economic security potential, hinders the introduction of scientific and 
technological progress. It is substantiated that the successful functioning of the enterprise 
requires a rational system of measures to ensure its economic security, with the main 
risks associated with the production component of the economic security of the enter-
prise. 

Keywords: enterprise, integrated evaluation, efficiency, production component, 
potential for economic security. 

 
Krymova M.O. Professional asymmetry of the Ukrainian labor market. –  

Р. 196. 
In-depth study of the professional structure of the national labor market is con-

ducted in the article. The methodological approaches to the estimation of professional 
asymmetry of the labor market are offered. They include three main stages of the re-
search – information-preparatory, calculation and  analytical ones. The boundaries of the 
level of symmetry and asymmetry of the labor market have been determined. The depth 
of asymmetry of the Ukrainian labor market has been estimated based on the use of offi-
cial statistics and key job search portals. The main global and national prerequisites for 
the asymmetry of the professional structure of the Ukrainian labor market are revealed. 
The risks and chances of asymmetry in the country's labor market are outlined. 
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Keywords: labor market, symmetry, asymmetry, professional structure, devia-
tions, risks, global prerequisites. 

Latysheva E., Kasyanyuk S., Baranov R., Zakirov R. Functional modeling as 
a tool for analyzing the financial state of enterprises. – Р. 178. 

The article deals with the actual problem of using IT tools for the analysis of 
financial condition and its modeling. The procedure of application of methodology of 
functional modeling by business processes and graphic description of processes of nota-
tion IDEF0 (Defining for Function Modeling) for the analysis of financial condition and 
its modeling for the future periods for the domestic enterprise is presented. The SADT 
(Structured Analyzes and Design Teqníque) diagram is presented and its decomposition 
by major stages of financial condition analysis is presented. The article describes and 
depicts the procedure for analyzing the financial condition and determining reserves for 
its improvement based on functional modeling in the IDEF0 notation. The article focuses 
on the specifics of the notation of modeling information technology tools that are used in 
the modeling of financial condition. 

Keywords: financial status analysis, processes, business process simulation, no-
tation, SADT (Structured Analysis and Design Teaching) toolkit, IDEF0 (Integration 
Definition for of Function Modeling). 

Liashenko V.I., Liashenko A.Y. Special economic regimes as a tool for leveling 
competition conditions and accelerating economic growth. – Р. 23. 

The authors of the article consider various approaches to the disclosure of the 
concept of a special economic and legal regime, reveal the essence of this concept and 
determine the main characteristics of a special economic regime (SER). The article high-
lights the impact of a SER on the competitive environment, namely, presents a list of 
possible effects and scenarios which arise at the global, national and regional levels as a 
result of the implementation of a SER. The concept of a “level playing field” is consi- 
dered and shortcomings in its wording and understanding are revealed. The possibility of 
using SER as a tool for “leveling” competition conditions is considered. The authors also 
raise the question of “expediency” of providing state aid for the development of indivi- 
dual industries and territories in the form of incentives from the point of view of eco-
nomic efficiency. An algorithm of SER is formulated in a simplified way. 

The authors conducted a study of Ukrainian and European legislation regulating 
the provision of local incentives for economic development. Also, the article proposes 
implementing the theory of “leveling the competitive environment” in the form of creat-
ing different types of SERs in Ukraine depending on the purpose, general ideas and prin-
ciples of providing state aid to industrial enterprises of Ukraine. Foreign experience of 
Finland is highlighted as an example of successful development of the national innova-
tion system, Ireland's experience is exemplified by the incentive role of the SER in terms 
of the fiscal component of the regime. Conclusions are made about the basic principles 
of the concept of state support providing for innovative development in Ukraine, and 
prospects for further research are proposed. 

Keywords: special economic and legal regime, special economic regime, finan-
cial and regulatory regime, “level playing field”, innovative entrepreneurship, technology 
transfer, state assistance, foreign direct investment, investment incentives, national inno-
vation system. 
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Makarenko M.V., Onishchenko V.V. Peculiarities of strategic management 
implementation of human resources at the enterprise. – Р. 81. 

The paper argues that reward systems provide incentives and reinforce workforce 
behaviors and facilitate the implementation of strategies, while development systems 
provide the workforce skills required to implement them. Emphasis is placed on the need 
to consider the performance measurement systems they use to gather the information 
needed to share rewards and identify development needs. The purpose of the work is to 
investigate the peculiarities of implementing a strategic human resource management 
based on the organization of an effective remuneration system. The object of the study is 
the strategic management of human resources. There are different approaches to measur-
ing performance that help assess the extent to which employee behavior at all organiza-
tional levels contributes to the implementation of strategies. Measures for the effective-
ness of such work are implemented by remuneration systems. All methods of measuring 
and evaluating performance are potentially useful tools for providing feedback on the 
extent to which behavior is consistent with organizational strategies. In addition, they are 
all potentially useful tools for informing the remuneration system about how much em-
ployees deserve higher compensation, recognition, and more. It should be emphasized 
that they are all potentially significant sources of guidance for future development efforts. 
The study uses system-structural analysis; systematic approach, systematization, ab-
stract-logical approach - at generalization of results of research and formulation of con-
clusions. The role of reward and development systems in strategy implementation is sub-
stantiated. 

The article points out that a number of assessment approaches have traditionally 
been used to measure performance. One of the most common is goal management, gra- 
phical rating scales, and stories. The most up-to-date performance appraisal systems are 
those that use the behavioral rating scale. The article discusses the goal-management ap-
proach that is widely applied to performance appraisal. In the case of goal management, 
it is easy to set strategy implementation, as goals can be defined as outcomes or mile-
stones in the strategy implementation process. It is emphasized that goal management 
usually begins with the initial phase, in which the subordinate forms the goals or objec-
tives to be achieved within the next period of time. As part of this process, the subordinate 
identifies the measures that will determine the achievement of such goals and outlines 
the plans of action he or she will use to achieve them. It is emphasized that, as with all 
approaches to performance evaluation, goal management has drawbacks. Goals for some 
jobs are harder to write, such as for staffing, and problems arise when goals are not well 
thought out. In addition, this process may be perceived with cynicism if senior executives 
are not evaluated by goal management. 

The article describes the reward systems that are used by leading businesses: goal 
management, graphical rating scales, performance descriptions, behavioral ratings, be-
havioral observation scales, and 360-degree feedback systems. The lack of performance 
evaluation at the executive level is emphasized. Suggestions are made for the wider ap-
plication of management evaluation. After discussing measuring the effectiveness of the 
system, rewards were considered in terms of compensation. Traditional work-based pay 
systems are described and their inability to provide the flexibility needed in today's com-
petitive environment is discussed. The importance of an appropriate system of rewards 
in the implementation of the human resources management strategy has been proved. 
Because of the critical role of compensation in several work systems, organizational pro- 
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cesses, and organizational structures, several innovative approaches to compensation 
have been discussed. Because highly competitive human resources will be required to 
gain future competitive advantage, reconciling rewards with skills can be critical to suc-
cessful strategy implementation. A new broadband compensation approach was also ex-
plored. They also discussed team remuneration, which rewards joint efforts, and dis-
cussed variable compensation. Variable compensation is becoming more widespread as 
it helps to create a sense of common purpose among all employees. Variable compensa-
tion can also help to secure employment. The role and current status of compensation to 
performers were also examined. 

Keywords: human resources, reward system, strategy implementation, goal ma- 
nagement, rating scale. 

Mishura V.B., Gitis T.P. Рroblems and prospects of Ukraine integration to the 
European cluster network. – Р. 208. 

The article describes the features of cluster formation in the regions of Ukraine, 
considered what cluster initiatives were implemented and the reasons from which clus-
terization did not lead to the desired result. Determination of priority directions of clus-
terization in many regions of Ukraine does not take into account the peculiarities of in-
dustrial development, leaving out the attention of the industry with the greatest potential 
of clusterization and formed inter-branch cooperative ties. Priority factors contributing 
to the cluster policy of Ukraine show that the activities of state and local authorities are 
one of the most influential factors, and it is the most impeding the formation of a cluster 
policy and impeding its research, analysis and dissemination. The directions of promot-
ing cluster initiatives through the change of the state policy vector in Ukraine are out-
lined. 

Keywords: cluster, clustering, cluster policy, strategy, cluster initiatives. 

Olkhovska O.L., Chuguvtsev A.Yu. Scoring is an expert method for predicting 
the credit capacity of social assets. – Р. 171. 

The article defines that modern approaches to solving the credit issue, while mi- 
nimizing the risk of possible losses, need to introduce new effective risk management 
principles and computer decision support systems. The construction of such systems in-
volves the development and use of a variety of alternative methods for analyzing data, 
alternative models and relevant criteria for analyzing the quality of models and the final 
result - the probability of non-return of credit. It has been proven that the use of the scor-
ing model as one of the main risk management tools of credit operations is recognized 
worldwide as one of the most effective. In modern foreign banking practice, when build-
ing a scoring system, most often, such client characteristics are taken into account: the 
number of children, marital status, income, telephone availability, and the period of co-
operation with the bank. In recent years, scoring systems have become widespread in the 
activities of domestic banks. 

Keywords: credit scoring, scoring model, creditworthiness of individuals, bank 
accountant, post-manager, credit scoring technology. 

Podluzhna N.О. Cognitive modeling of knowledge management processes in re-
gions. – Р. 64. 
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The tools for managing knowledge elaboration of regions were developed. It was 
substantiated that the knowledge development of regions is ensured by the accumulation 
and efficient use of knowledge types of capital. The composition of knowledge types of 
capital, which include intellectual, human and innovative capital, was proposed. It was 
established that the optimal ratio of knowledge types of capital, which is influenced by 
various factors, should be of great importance for the formation of the knowledge eco- 
nomy in the regions. It was proved that it is rational to include the population of the 
region as a part of the main factors of influence; the total amount of knowledge possessed 
by the population, enterprises, scientific institutions, higher education institutions and 
local authorities of the region; the conditions for realization and disclosure of knowledge 
potential of the population of the region. Cognitive models of dependence of the ratio of 
volumes of intellectual, human and innovative types of capital depending on the combi-
nation of factors influencing the successful formation of the knowledge economy in the 
region were developed. It was found that in order to organize an effective process of 
management and timely control over the development of unwanted deviations in the 
structure of accumulation of knowledge type of capital at the regional level, it is rational 
to introduce a special remote mechanism of dispatching control aimed at the early detec-
tion and prevention of problematic situations in creating and distributing the latest 
knowledge. The expected tendencies of knowledge development of the regions of 
Ukraine were defined, and the optimal ratio of knowledge types of capital based on the 
cognitive modeling were determined. 

Keywords: cognitive modeling, knowledge economy, knowledge development, 
intellectual capital, human capital, innovation capital, region. 

 
Savchenko M.V., Shkurenko O.V. Mergers and acquisitions as a tool for in-

creasing the competitiveness of companies. – Р. 92. 
The article analyzes various theoretical approaches to the definition of mergers 

and acquisitions. The place of mergers and acquisitions in the sources of economic 
growth of the company is determined. On the basis of comparative analysis, significant 
signs of mergers and acquisitions are identified. The modern tendencies of development 
of the market of mergers and acquisitions in Ukraine are revealed. The stages of deve- 
lopment of the Ukrainian market of mergers and acquisitions are substantiated. The main 
problems affecting the development of this market are identified and analyzed: geopoli- 
tical situation in the country, imperfect legal framework, insufficient amount of open 
information, high level of corruption, unfavorable investment climate. The types of sy- 
nergistic effects that encourage the activation of mergers and acquisitions are distin-
guished: general synergism, operational synergism, managerial synergism, tax syner-
gism, investment synergism, innovation synergism. The prospects of the merger and ac-
quisition market in Ukraine will be determined, which will help to solve institutional 
problems, problems in the sphere of economy, law and ordering on the securities market 
and regulation of the legality and transparency of the procedures of transfer and acquisi-
tion of ownership of assets and in the procedures of their sale. 

Keywords: merger, acquisition, M&A market, synergism, synergistic effect. 
 
Shevtsova H.Z. Economic dimension of creative activities in Ukraine. – Р. 50. 
The article is devoted to the identification of creative industries and the definition 

of their role in the Ukrainian economy. With the intensification of de-industrialization 
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processes, the creative sector can be seen as a new source of economic growth and em-
ployment, based on creativity and innovation. The results of comparing national and in-
ternational classification approaches to the definition of the creative sector are presented. 
The contribution of creative activities using various economic indicators is quantified. 
The Ukrainian creative economy’s dynamics and structure, as well as its positions in 
global ratings are analyzed. 

Keywords: creative economy, creative industries, creative sector, types of eco-
nomic activity, quantitative measurement, indicators. 

Shinkaryuk O.V. Principles of definition of strategic goals, priorities and indi-
cators of state regulation of human centrist development of regions. – Р. 119.    

The author considered the principles of state regional policy formation for the 
periods up to 2015, 2020, 2027 in the context of the evaluation of the draft State Strategy 
for Regional Development of Ukraine for the period up to 2027 in the article. The re-
searcher substantiated the necessity of introducing the principle of «honesty and respon-
sibility of the authorities» and revealed the content of the principle of «evidence-based 
decision making». 

Scientists are recommended to define strategic goals, strategic priorities and stra-
tegic indicators of human-centric development in the regions by developing Regional 
Human Development Programs. The author of the article used the results of forecasting 
33 indicators of measuring the Regional Human Development Index using the Method-
ology of 2012 year on a statistical basis since 2004 year for this purpose. The results of 
this definition of goals, priorities and indicators were given on the example of Khmelnit-
sky, Luhansk and Donetsk regions. 

The typical structure of the Action Plan for the implementation of Regional Strat-
egies for Development of Administrative Areas of Ukraine was justified for the period 
2021-2023. 

Keywords: principles, goals, priorities, indicators, regional human development, 
strategy, plan, indicators. 

Shumilo Ya.N. Technology for modeling the mechanism of reflective control of 
herd behavior of consumers in the sales markets. – Р. 237. 

The problem of controlling the herd behavior of consumers in the product sales 
markets has been identified. A general outline of the mechanism for reflective manage-
ment of the decision-making process on the purchase of goods and the manifestation of 
herd behavior by consumers in the sales markets was presented. The stages of the tech-
nology for constructing a model of the mechanism of reflective control of herd behavior 
of consumers in the sales market have been described and formalized. The possibility of 
using the model as a tool for forecasting and increasing demand for a particular product 
or group of products has been determined. Promising areas of research have been identi-
fied. 

Keywords: herd behavior, consumer, reflexive control, product sales market, de-
cision making. 

Tomchuk O.V. Features of human potential assessment of territories with agro-
industrial specialization. – Р. 156. 
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The essence and the substantiated need to analyze the level of human potential 
development as an indicator of the effectiveness of socio-economic development of the 
territory are revealed. Methodical approaches to the assessment of the human potential 
of the territory are analyzed and advantages and disadvantages are identified. The indi-
cators of the human potential of the territory are systematized and the necessity of apply-
ing an integrated approach for the assessment of the human potential of the territories 
with agro-industrial specialization based on the use of the human potential indicator is 
substantiated. 

Keywords: human potential, assessment, methodological approach, integral ap-
proach, territory with agro-industrial specialization. 

 
Vlasenko V.A. Principal approach to the formation and implementation of anti-

crisis development program at the enterprise in the conditions of market transfor-
mations. – Р. 142. 

The methodological and practical recommendations for the formation and imple-
mentation of an effective anti-crisis development program at the enterprise in the market 
conditions are substantiated. The author's version of the structure of the anti-crisis deve- 
lopment program at the enterprise in separate sections is recommended. The content of 
the principal version of the anti-crisis development program at the enterprise for the per-
spective period is disclosed. In the result of investigation the anti-crisis measures within 
the framework of the anti-crisis development program at the enterprise at different phases 
of the financial crisis is proposed. The operational, investment and financial anti-crisis 
measures at the enterprise are considered. 

Keywords: crisis, the crisis processes, the crisis phenomena, financial crisis, anti-
crisis management, financial stabilization, anti-crisis management policy, the plan of 
anti-crisis measures, anti-crisis development program at the enterprise, anti-crisis pro-
cess, operational, investment and financial anti-crisis measures, the financial subsystem 
of the enterprise. 

 
 

 
 

  



287 

ЗМІСТ 

Антонюк В.П. Забезпечення зайнятості як один із пріоритетних  
векторів соціальної політики стосовно осіб з обмеженими  
фізичними можливостями ..................................................................................... 3 
Харазішвілі Ю.М. Теоретичні засади визначення інноваційного  
внеску в економічне зростання ........................................................................... 12 
Ляшенко В.І., Ляшенко А.Ю. Спеціальні режими господарювання  
як інструмент вирівнювання умов конкуренції та прискорення  
інноваційного розвитку ....................................................................................... 23 
Шевцова Г.З. Економічний вимір креативних  
видів діяльності в Україні ................................................................................... 50 
Подлужна Н.О. Когнітивне моделювання процесів управління  
знаннєвим розвитком регіонів ............................................................................ 64 
Макаренко М.В., Оніщенко В.В. Особливості впровадження  
стратегічного управління людськими ресурсами на підприємстві ................. 81 
Савченко М.В., Шкуренко О.В. Злиття та поглинання як інструмент  
підвищення конкурентоспроможності компаній .............................................. 92 
Бочарова Ю.Г., Іщенко О.В. Напрями удосконалення інноваційної  
інфраструктури національної економіки ......................................................... 106 
Шинкарюк О.В. Принципи визначення стратегічних цілей,  
пріоритетів і індикаторів державного регулювання  
людиноцентристського розвитку регіонів ....................................................... 119 
Власенко В.А. Принциповий підхід до формування та реалізації  
антикризової програми розвитку підприємства  
в умовах ринкових трансформацій ................................................................... 142 
Томчук О.В. Особливості оцінювання людського потенціалу  
територій з агропромисловою спеціалізацією ................................................. 156 
Ольховська О.Л., Чугуєвцев А.Ю. Скоринг як експертний метод  
для прогнозування кредитоспроможності фізичних осіб ............................... 171 
Латишева О.В., Касьянюк С.В., Баранов Р.Р., Закіров Р.Р.  
Функціональне моделювання як інструментарій аналізу  
фінансового стану підприємств ........................................................................ 178 
Колесников С.О., Володченко В.В. Вплив інформаційних технологій  
на логістику та управління ланцюгами поставок в Україні ........................... 185 
Кримова М.О. Професійна асиметрія українського ринку праці ................. 196 
Мішура В.Б., Гітіс Т.П. Проблеми та перспективи інтеграції України  
до європейської кластерної мережі .................................................................. 208 
Артеменко Д. М. Оцінка вартості як економічної категорії ......................... 222 
Шумило Я.Н. Технология моделирования механизма рефлексивного  
управления стадным поведением потребителей на рынках сбыта ................ 237 
Копча Ю.Ю. Інтегральне оцінювання ефективності використання  
виробничої складової потенціалу економічної безпеки підприємства.......... 249



288 

Наукове видання 

УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКОЮ: 
ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА 

ВОСЬМІ ЧУМАЧЕНКІВСЬКІ ЧИТАННЯ 

Збірник наукових праць 

Мовою оригіналу 

Оригінал-макет підготовлено у відділі інформатизації  
наукової діяльності ІЕП НАН України 

Відповідальний за випуск В.І. Ляшенко  

Комп'ютерна верстка  Т.М. Синельнікова 

______________________________________________________________________ 
Підп. до друку 25.12.2019. Формат 60х84/16. 

Ум. друк. арк. 16,7. Обл.-вид. арк. 18,0. 
Тираж 350 прим. Замовлення № 1459. 

ІЕП НАН України. 
03057, м. Київ, вул. Марії Капніст, 2. 


