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PREREQUISITES FOR THE SAFE DEVELOPMENT  
OF SOCIO-ECONOMIC SYSTEMS

Summary. The problem of harmonization of develop-
ment and security of social and economic systems is con-
sidered. The specifics of the formation of socio-econom-
ic strategies in the context of globalization and threats of 
cross-border crises are revealed. Recommendations to en-
sure a co-evolutionary balance of development parameters 
and the safety of socio-economic systems are proposed.

Keywords: socio-economic system, co-evolution of pa-
rameters, development, economic security. 

Formulation of the problem. The problem of the unstable 
development social and economic systems lies in the imperfec-
tion of the anti-crisis policy, in particular, in the inconsistency of 
development parameters and safety indicators in their social and 
economic strategies. Addressing current problems can not be exer-
cised to the detriment of long-term development of socio-economic 
systems (SES). This problem is most relevant for countries with 
economies in transition, where reliable mechanisms for coordinat-
ing the interests of participants in socio-economic processes have 
not yet been created, and at the same time, governments seek to 
eliminate current imbalances at the expense of future generations.

Analysis of recent research and publications. For a normal 
socio-economic development of the country, investments should 
be at the level of 25% relative to the gross domestic product. In a 
stable economy, this indicator of investment security may be less, 
but in a situation where the economy needs a major upgrade of 
technology, this indicator should be at least 30% [1]. Assessing 
the need for investment in the economy, experts from countries 
with economies in transition often pay attention only to foreign 
investment, ignoring the possibility of attracting their own invest-
ment resources. At the same time, innovative development of the 
economy is possible only when residents feel an improvement in 
the investment climate and will give the appropriate signal to for-
eign investors.

An urgent task is to coordinate development and security pri-
orities in socio-economic strategies. In the context of globalization, 
the national strategy must take into account the potential for conver-
gence of macroeconomic indicators of different countries and the 
threat of cross-border crisis transfer.

Globalization generates positive and negative synergistic effects 
[2]. Transboundary transfer of the crisis can exacerbate disparities 
between countries [3]. These circumstances should be taken into 
account when developing a strategy for sustainable development. 
According to the definition of the International Commission on 
Environment and Development, “Sustainable Development” means 
that development that meets the needs of the present does not com-
promise the ability of future generations to meet their own needs” 
[4]. Stability in this case should be understood as the property of 
the system to adapt to changing conditions on the basis of self-reg-
ulation [5]. Privatization as a method of “shock therapy” does not 
automatically ensure economic development. The real basis for sus-

tainable development is: entrepreneurial activity [6], innovation [7] 
and the structure of the cluster network [8].

The disparity between development and security creates obsta-
cles to convergence of the levels of development of countries in the 
global economic space. The safety of the socio-economic system 
can be ensured by a flexible system structure. Within the framework 
of the “hierarchy of complex systems” [9], the national security 
subsystem should perform the function of neutralizing threats to 
socio-economic development and the environment. The develop-
ment of the SES development strategy due to the high level of com-
plexity requires modeling that allows studying SES characteristics 
and choosing suitable management methods. Optimization meth-
ods are effective in solving technical problems, but these methods 
can not be used so effectively in solving economic problems. In 
complex economic systems it is often occurs dynamically changing 
data, which reduces the reliability of the optimization results.

A complex hierarchical system of organizational types can be 
represented as a simulation model graphically [9]. The subsystem 
of national security and functional subsystems can be represented in 
the form of graph vertices, and product streams in monetary terms 
are represented as arcs. The set of arcs of the graph as a whole is a 
market of goods and services that is under the control of the man-
agement subsystem. In modern conditions it is necessary to take 
into account the principle of globalization of security systems. Tran-
sition to sustainable development is possible only on a global scale, 
when the regimes of all objects and subjects of security will be coor-
dinated. Measures to ensure security within the country should not 
contradict the global imperatives of sustainable development.

Allocation of previously unresolved parts of a common 
problem. In general, the study of the problems of sustainable 
development and the security of socio-economic systems has a long 
history. However, the national socio-economic strategies do not 
properly take into account the problems of cyclical development, 
cross-border transfer of business activity and cross-border crisis 
transfer, the phenomenon of asymmetric information in markets, 
the problems of harmonizing development and security parameters 
within the current and long-term periods.

Assessing the need for investment in the economy, experts from 
countries with economies in transition often pay attention only 
to foreign investment, ignoring the possibility of attracting their 
own investment resources. The state should guarantee freedom 
of entrepreneurship, protection of investors' rights, conditions for 
effective use of investments. Innovative development of the econ-
omy is possible only when residents feel an improvement in the 
investment climate and will give an appropriate signal to foreign 
investors. Modern technological progress is very capital intensive 
and requires a significant expansion of the loan. At the same time, 
the IMF (International Monetary Fund) calls on newly independent 
countries to pursue an inflation targeting policy by reducing the use 
of their own financial resources and attracting loans from the IMF 
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and other international financial institutions. In this connection, the 
problem of ensuring the financial security of the recipient countries 
of such loans comes to the fore.

Purpose of the article. The purpose of this study is to study 
the role of strategic management in ensuring social and economic 
development and national security of the state; clarification of the 
terminology and objectives of the strategy; identification of gaps 
in strategic management in transitional states; determination of 
approaches to the formation of sustainable development strategies; 
development of proposals on harmonization of development and 
security parameters in the long-term dimension. 

Content of the main material. The crisis in countries with 
transitional economies is actualizing the study of the problem of 
forming a strategy for sustainable development. The socio-eco-
nomic strategy can be viewed as a descriptive model in which the 
objective function reflects the main function of the system, and 
there are limitations in the form of resources, safety parameters, and 
environmental parameters. The objective function in the model of 
sustainable development is to improve the welfare of the nation. The 
author of the classical definition of strategy [10] defines the strategy 
as a sequence of steps leading to an ambitious goal. The concept of 
“economic strategy” is also interpreted as a method of establishing 
long-term goals (A. Chandler, M. Albert, F. Hedouri, M. Falmer) or 
a way of responding to opportunities and threats by creating com-
petitive advantages (M. Porter, Charles Macmillan, Mr. Hamel). 
Some experts believe that the strategy begins when there is a choice 
for optimizing the transition to the future and reducing the way to 
achieve the goals [11]. The results of the strategy are not strictly 
fixed; they are located in a certain area with given limits of size and 
time [12].

In the process of strategic management, it is necessary to take 
into account: the relationship between development and security; 
the possibility of accelerating the implementation of modern-
ization tasks; synergies between intersectoral, interregional and 
international cooperation. Sustainable development strategies 
must be balanced in resources and time. The absence of a strategy 
leads to imitation of changes, and verification of the actions of the 
executive is no longer possible. Transitional states still rely on 
the advantages of natural (primary) resources, while developed 
countries actively use competitive (secondary) advantages based 
on innovative factors. Significant convergence of macroeconomic 
indicators of countries with different levels of development has 
not yet been observed. The shortcomings of strategic management 
in countries with economies in transition are obvious. The main 
drawback of strategic management is that the development of 
government strategies is usually assigned to the same performers, 
despite the disappointing results of implementing their previous 
strategic developments. The competitive principle of selecting 
authors is not used. This is reflected in practical results of stra-
tegic management and leads to abuse of “shock therapy”, which 
J. Stiglitz called extremism [13].

Everywhere the security requirements of external debt were 
violated. Excessive pressure on the budgets of the newly indepen-
dent states occurs when the level of external debt relative to GDP 
is 30% [14]. However, this threshold is set at 60%, and the actual 
indicator is at an even higher level. The reason for the collapse of 
cooperation between the regions is the destruction of cooperative 
ties between enterprises and the inefficient use of the transit poten-
tial of countries. In the process of strategic planning, the principle of 
forming alternative strategies is not used. This limits the assessment 
of the ability to maneuver resources.

When experts develop a strategy, they often rely on govern-
ment directives. They ignore the objective tendency to reduce the 
costs of extractive industries and increase the role of innovation, 
do not take into account the phenomenon of cross-border transmis-
sion of the crisis. The political idealization of certain cooperation 
vectors does not allow us to correctly predict the situation. At the 
same time, experience shows that political interests are always less 
reliable than economic interests. In countries with economies in 
transition working in the context of radical liberalization of foreign 
trade, domestic producers are becoming less competitive than large 
foreign corporations. The rapid liberalization of the monetary and 
financial sector creates prerequisites for transferring capital from 
the real sector to the financial sector.

Conclusions and offers. Based on the analysis of the short-
comings of strategic management, the following recommendations 
can be formulated. An objective approach to the development of a 
strategy can be provided only by a small and flexible group of inde-
pendent experts. For example, the team of “brain trust” F.D. Roo-
sevelt consisted of five members, other experts worked on a tem-
porary basis. Competitive selection of experts allows to create an 
optimal team, to make a preliminary assessment of the novelty of 
ideas, to use adequate methods for solving strategic problems. This 
is confirmed by the remark of N. Kondratiev that “the historical 
laws of social science change with changes in society” [15]. Now 
scientists feel the need to return to the ideas of P. Sorokin, who pro-
posed a theory of integralism based on the pluralism of interests and 
cooperation of all strata of society [16]. The solution of the problem 
of decentralization of management and environmental protection 
requires the revival of V. Vernadsky's scientific school. Strategic 
management should be based on the principle of gradualness, that 
is, provide a sequence of steps, not “shock therapy”. The concept of 
gradualness [17] ensures the consistent implementation of reforms. 
At the same time, the state should mitigate the economic and social 
consequences of these reforms. For example, a gradual approach 
can be realized by implementing a consistent plan for capitalizing 
the national economy [18].

It is necessary to monitor the effectiveness of the implementa-
tion of the strategy and the results of economic convergence [19]. 
This allows us to ensure the actualization of the parameters of stra-
tegic development. In order to control the development process, 
it is necessary to plan intermediate and final goals. The actions of 
state bodies must meet these goals. It is necessary to establish an 
initial level of social standards, which should not degrade. One of 
the principles of successful strategic management is the adoption of 
decisions on the basis of consensus. Guided by this principle, the 
European Union plans to take measures to overcome new threats 
to the EU. The strategy at the national and regional levels should 
include mechanisms for social partnership and the consolidation of 
the interests of different sectors of society.

The use of synergistic mechanisms to achieve the ambitious 
goals of the strategy becomes one of the basic principles of strate-
gic management. Synergetic effect arises as a result of intersectoral, 
interregional and international cooperation, it is reached by “the 
enterprise of the most important sectors of national economies in 
a unified system operating in real time” [20; 21]. At the same time, 
narrowing the structure of the economy and reducing the share of 
processing industries reduce the opportunities for economic devel-
opment in countries with economies in transition.

In the strategic plan it is important to use the principle of inter-
national exchange of radical innovations and production experience 
in the region. This allows us to achieve a convergence of the level 
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of social and economic development of the states of the region and 
contribute to an increase in the overall level of regional economic 
security. A wide spread of innovations is possible on the basis of the 
use of the open innovation model Chesbrough [22]. Countries with 
a weak economy can improve their technical level, consistently 
moving from one product to another with greater added value. Thus, 
they constantly improve the production technology. The leader of 
the region provides an innovative breakthrough, opening up new 
opportunities for neighboring countries. Without such cooperation 
it is impossible to ensure the rapprochement of countries with dif-
ferent levels of development

From a strategic point of view, in order to maintain a stable 
level of economic development and the level of the well-being of 
the population, radical innovations must have a high interdisciplin-
ary potential and ensure the use of the latest knowledge and research 
results. According to Reinert, E. radical innovations are born in 
breakthrough sectors, so these industries should be located in each 
country. Only a strategy based on the introduction of radical innova-
tions can provide the country with a worthy place in the world mar-
kets. Symmetric economic relations between countries at the same 
level of development can provide an appropriate level of protection 
of national economies and social welfare of each of these countries. 
Asymmetric relations in trade, on the contrary, provoke intensifica-
tion of differentiation between countries [23]. Finally, we must pay 
attention to the responsibility of all branches of power for the imple-
mentation of strategies. The presence of a strong and responsible 
government is a prerequisite for the formation and implementation 
of bold strategies. The experience of the “Asian tigers” shows that 
when the high results of industrial development of these countries 
are achieved, an important role belongs to a strong government that 
can organize innovative development and assume responsibility for 
the country's future.

Strategic planning in the region has features that reflect a spe-
cific economic, social and environmental situation. The develop-
ment of a regional strategy includes the following stages: agree-
ing on a goal; socio-economic and environmental studies; SWOT 
analysis and definition of competitive advantages; development 
of strategy and programs for its implementation; verification of 
results. The main goal of the social and economic development of 
the region is to improve the well-being and quality of life. There-
fore, the strategy provides for an appropriate system of priorities 
and indicators to monitor the implementation of the strategy. The 
presence of a regional development strategy contributes to the cre-
ation of a favorable business climate, investors can coordinate their 
actions with the priorities of the region and some preferences, use 
a common infrastructure to participate in the activities of regional 
and interregional clusters. Spatial planning and zoning ensure ratio-
nal use of the territory, balanced socio-economic development. The 
existence of a regional strategy for socio-economic development is 
the basis for justifying the need for financial resources from the cen-
tral budget, developing and implementing targeted programs, tar-
geted investment projects that justify the appointment of the func-
tionalization of special economic zones. The innovative content of 
the socio-economic strategy of the regions allows to fully develop 
the potential of the regions and ensure the effective development of 
their territories, as well as to ensure environmental safety.

In recent years, scientists have been paying attention to the role 
of asymmetric market information in deepening the differentiation 
of social and economic development of different countries [24; 25]. 
Neutralization of information asymmetry in markets can be based 
only on the dynamic development of the media industry, informa-

tion and communication technologies in all countries, the introduc-
tion of public-private partnership mechanisms and the revitalization 
of all institutions of civil society [26]. In the development strate-
gies of the state, it is necessary to take into account the economic 
threats and consequences of hybrid wars. Hybrid aggression, as a 
rule, is aimed at destabilizing the enemy's economic and political 
system [27; 28; 29]. To counteract these destructive influences, it 
is necessary to improve the regulatory framework, institutional and 
technological capabilities of the national security system. The most 
effective means of ensuring security is the formation of competitive 
industrial clusters [3; 30].
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Сухоруков А. Передумови безпечного розвитку 
соціально-економічних систем

Анотація. Розглянуто проблему гармонізації роз-
витку і безпеки соціально-економічних систем. Вияв-
лено особливості формування соціально-економічних 
стратегій в умовах глобалізації та загроз транскордон-
них криз. Надано рекомендації щодо забезпечення ко-
еволюційного балансу параметрів розвитку і безпеки 
соціально-економічних систем.

Ключові слова: соціально-економічна система, кое-
волюція параметрів, розвиток, економічна безпека.

Сухоруков А. Предпосылки безопасного развития 
социально-экономических систем 

Аннотация. Рассмотрена проблема гармонизации 
развития и безопасности социально-экономических си-
стем. Выявлены особенности формирования социаль-
но-экономических стратегий в условиях глобализации 
и угроз трансграничных кризисов. Предложены реко-
мендации по обеспечению коэволюционного баланса 
параметров развития и безопасности социально-эконо-
мических систем.

Ключевые слова: социально-экономическая систе-
ма, коэволюция параметров, развитие, экономическая 
безопасность. 
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ТЕОРЕТИЧНА ОСНОВА ІНСТИТУЦІОНАЛІЗМУ  
ЯК НАУКОВОГО НАПРЯМУ ЕКОНОМІЧНОЇ НАУКИ

Анотація. У статті розглянуто теоретичні аспекти 
інституціоналізму як наукового напряму економічної 
науки. Зокрема, обґрунтовано базові засади виникнення 
цього напряму, ідентифіковано основні причини заро-
дження інституціоналізму. Також визначено принципові 
відмінності між інституціоналізмом та класичною еко-
номічною теорією, з’ясовано узгоджені уявлення щодо 
базових рис інституціоналізму як наукового підходу.

Ключові слова: економіка, інституціоналізм, інститут, 
інституція, методологія, методологічний індивідуалізм.

Постановка проблеми. Економічна наука за своїм зміс-
том та структурою є досить складною системою, яка постійно 
розвивається та розширюється новими теоріями, категоріями 
та знаннями. Така ситуація обумовлюється нестримним та 
постійним розвитком сучасного суспільства, в межах якого еко-
номічні відносини зазнають різних трансформацій під тиском 
активної розбудови інформаційних технологій, впливу інших 
ендогенних та екзогенних чинників. Саме постійний господар-
ський розвиток економічних відносин вимагає активного функ-
ціонування економіки як науки для пояснення економічних 
явищ та процесів, прогнозування їхнього подальшого розвитку 
та впливу на функціонування суспільства загалом.

Саме еволюціонізм, інколи революціонізм економічних відно-
син, що виникають та функціонують у соціальному середовищі, 
приводить до постійної та активної дискусії серед учених-еко-
номістів, зумовлює об’єктивну потребу пошуку нових наукових 
підходів, методів до пізнання економічних процесів, винайдення 
інших концепцій реалізації їх сучасного аналізу, виявлення законо-
мірностей розвитку та подальшого функціонування таких об’єктів.

Інституціоналізм як один із базових сьогодні напрямів еко-
номічної науки виник також як виклик на існування економічних 
процесів у суспільстві, які класична економічна наука через влас-
ний методологічний інструментарій не змогла пояснити та обґрун-
тувати. Саме така ситуація сприяла активному впровадженню 
нових теоретичних та методологічних засад інституціоналізму у 
структуру економічного знання та активного їх розвитку. Нині, 
незважаючи на наявність значної кількості наукових робіт у сфері 
дослідження інституціоналізму як напряму економічної теорії, 
він залишається в центрі уваги дослідників, які постійно вдоско-
налюють різні аспекти використання такого напряму. Така ситуа-
ція лише підкреслює важливу роль інституціоналізму в розвитку 
економіки та необхідність реалізації нових досліджень з метою 
поглиблення та розширення меж його застосування.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Інституціона-
лізм як науковий напрям економіки розглядався в працях бага-
тьох учених та має значну історію розвитку. До зарубіжних 
науковців, які цікавилися пізнанням особливостей функціону-
вання окресленого підходу, варто віднести таких, як, зокрема, 
Т. Веблен, У. Гамільтон, Е. Де Сото, Дж. Коммонс, Р. Коуз, 
У. Мітчелл, Д. Норт, О. Уільямсон, Ф. Фукуяма.

Вітчизняні вчені також часто звертаються до методології 
інституціоналізму в межах пізнання окремих явищ та процесів 
сучасного світу. Також ними вже розроблена і значна методоло-
гічна та поглиблена теоретична база інституціоналізму. Серед 
цих науковців можна відзначити таких, як О.Е. Васильєва, 
Т.В. Гайдай, О.В. Іншаков, О.В. Жуковська, Н.І. Литвиненко, 
Ю.Ш. Капкаєв, В.В. Кіндзерський, С.О. Кірдіна, Ю.М. Кова-
ленко, Р.М. Нурєєв, А.М. Олійник, О.Є. Попов, С.В. Степа-
ненко, О.С. Сухарєв, Т.Ф. Файзуллін, А.А. Чухно.

Виділення не вирішених раніше частин загальної про-
блеми. Однак, незважаючи на численні наукові напрацювання 
у сфері пізнання особливостей інституціоналізму як окремого 
напряму дослідження економічних явищ, залишається багато 
малодосліджених питань щодо вивчення окремих аспектів 
цього напряму та використання його для аналізу і теоретичного 
обґрунтування окремих економічних явищ та процесів. На 
наше переконання, поглиблення вимагають питання ідентифі-
кації тих об’єктів, які можна і варто розглядати з позиції інсти-
туціоналізму для поглиблення розуміння їх природи, вивчення 
взаємозв’язку між окремими інститутами, що функціонують у 
межах економічного середовища.

Мета статті полягає у поглибленні теоретичних засад 
інституціоналізму як наукового напряму економічної науки.

Виклад основного матеріалу дослідження. Інституціона-
лізм як один з напрямів розвитку економічної науки, з одного 
боку, має досить тривалу історію зародження та розвитку, а з 
іншого боку, порівняно з класичною економічною теорією може 
розглядатися як досить новий підхід до пізнання сутності еконо-
мічних явищ. Історія інституціоналізму розпочалася на початку 
ХХ ст., а сам термін «інституціоналізм» вперше використав 
У. Гамільтон у 1919 році. Зародженню окресленого напряму у 
сфері дослідження економічних явищ та процесів передували 
певні зміни у просторі наукових напрацювань у традиційній еко-
номічній теорії, яка тоді вже мала численні дослідження і сфор-
мовану методичну та методологічну базу дослідження.

Однією з ключових причин зародження та стрімкого роз-
витку інституціоналізму стала наявність все більшого розмежу-
вання між економічним вченням як суспільною наукою і власне 
реальними соціальними явищами, що відбувалися в дійсності. 
На певному етапі економіка як наука перестала давати відпо-
віді на ті питання щодо економічних явищ та процесів, що 
об’єктивно виникали в житті суспільства. Це частково було 
обумовлено самою методологічною конструкцією сформованої 
тоді економічної науки, яка в центр свого дослідження помі-
щала людину як окремого і раціонального індивіда та розгля-
дала такий підхід як аксіоматичний. Відповідно, зародження 
інших концепцій щодо нелогічного розгляду людини як суто 
раціональної особи привели до необхідності в межах інститу-
ціоналізму проведення нових досліджень та формування нової 
методологічної бази їх реалізації.
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С.В. Степаненко зауважує, що нині в суспільствознавстві 
використовуються переважно дві парадигми, а саме формаці-
йна та цивілізаційна. Крім них, у дослідженні економічних про-
цесів досить широкого застосування набув підхід, основу якого 
становить принцип методологічного індивідуалізму. Згідно з 
ним усі економічні процеси розглядаються з позицій поведінки 
вільного індивіда, який діє раціонально для реалізації власних 
інтересів. Незважаючи на постійно зростаючі обсяги аргумен-
тованої критики, принцип методологічного індивідуалізму 
залишається однією з опор неокласичної економічної теорії 
[6, с. 34]. На рис. 1 наведено принципові відмінності між інсти-
туціоналізмом та класичною економічною теорією.

В результаті інституціоналізм запропонував нові підходи 
до вивчення таких відомих явищ, як звички, звичаї і суперниц-
тво, що формують інтереси і переваги індивідів, які необхідно 
враховувати у процесі управління їхньою поведінкою. При 
цьому вивчаються сили, що беруть участь у формуванні влад-
них структур, які керують поведінкою суб’єктів, виходячи зі 
знання їхніх переваг та інтересів [1, с. 171].

Прихильники інституціональної теорії критикували вже 
сформовані традиційні школи економічної теорії за їх неправ-
доподібний підхід до дослідження людини суто економічної та 
раціональної, коли в житті окрема особа є людиною емоційною 

та соціальною, що, відповідно, здійснює значний вплив на про-
цеси прийняття нею різних рішень, зокрема економічних.

Отже, до основних причин зародження інституціоналізму 
варто віднести такі:

– існування об’єктивної необхідності розширити межі 
дослідження індивіда і відійти від концепції раціональної 
людини, оскільки вона не повністю відповідала дійсним еконо-
мічним процесам у суспільстві;

– необхідність застосування міждисциплінарного під-
ходу до пізнання економічних явищ із застосуванням результа-
тів пізнання, що отримані у соціології, психології, політології 
та інших суміжних сферах науки;

– усвідомлення важливості комплексного пізнання еконо-
мічних явищ у суспільстві, а також дослідження їх через застосу-
вання узагальнених показників, які характеризують економічні 
процеси у країні, аналізуючи насамперед закономірності функці-
онування не окремих індивідів, а колективів, об’єднань та груп;

– важливість проведення досліджень динамічних явищ та 
процесів у сфері економічного розвитку, а не акцентування на 
статичних процесах, що також мають місце у цій сфері.

Саме зміна парадигми проведення економічних дослі-
джень, що були обумовлені зазначеними вище передумовами, 
зародила новий напрям в економічній теорії – інституціоналізм.

 Рис. 1. Основні риси інституціоналізму та класичної економічної теорії
Джерело: складено автором на основі [2; 3, с. 117; 4; 5, с. 170–171; 10; 11, с. 321–323]

Інституціоналізм Класична економічна теорія

предмет пізнання – інституції, які 
існують у всіх сферах людської 

діяльності, їх еволюція

предмет пізнання – багатство народів,
закономірності його формування та 

збільшення

економіка – ширше ринку економіка – ринок

базовий принцип – методологічний 
колективізм

базовий принцип – методологічний 
індивідуалізм

інститути – механізм розміщення 
ресурсів

ринок – механізм розміщення
ресурсів 

економіка – живий організм, що 
постійно еволюціонує та розвивається 

економіка – застиглий організм, якому 
притаманна статичність

економіка  - система влади, держава як 
форма влади посідає об’єктивно  

важливе місце у розвитку економічних 
відносин 

ринок – центра влади в економічній 
системі, держава не повинна 

втручатися в розвиток економічних 
відносин

існування одночасно декількох точок 
рівноваги, або їх відсутність

існування на ринку єдиної, правильної 
точки рівноваги

попит та пропозиція залежать 
від влади, владної структури

попит на пропозиція формуються 
самостійно, влада не відіграє важливої 

ролі в їх створенні

використовується економіко-
математичне моделювання для 

дослідження та пояснення економічних 
процесів

економіко-математичні методи 
використовуються у вивченні 

економічних процесів, проте їх роль 
незначна

влада – держава, проте досліджуються 
також владні відносини і в межах 

окремих фірм та корпорацій

влада – держава, сукупність владних 
органів, які регулюють різні сфери 
суспільного розвитку і не повинні 
втручатися в економічні відносини
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Фактично вся історія інституціоналізму пов’язана з реаліза-
цією численних напрацювань у сфері пізнання сутності категорії 
«інститут» та формування методологічної бази інституціональ-
ного аналізу як методу пізнання економічних об’єктів. Термін 
«інститут» походить від латинського слова “institutio” і в пере-
кладі означає «звичай», «настанова», «порядок» тощо. З урахуван-
ням цього застосування інституціоналізму для пізнання сутності 
довіри та її місця у загальній системі функціонування економіч-
них явищ та об’єктів є виправданим та дійсно правильним.

У. Гамільтон, досліджуючи інституціоналізм та його засто-
сування у сфері економічної науки, визначав інститути таким 
чином: інститут – це словесний символ для кращого позна-
чення групи суспільних звичаїв. Вони означають переважний 
і постійний спосіб мислення, який став звичним для групи і 
перетворився для народу в звичай [8, с. 406].

Для інституціоналізму як окремої теорії в межах економічної 
науки не характерні єдина методологічна база проведення дослі-
джень та значний рівень уніфікованості базових категорій та 
концепцій. Навіть сьогодні, незважаючи на більш ніж столітню 
історію цього напряму, немає чіткого розуміння серед учених, 
що таке інститут та що таке інституціональний підхід. Окрес-
лений напрям настільки виявився масштабним за своїм потен-
ціалом для застосування в наукових дослідженням, що досить 
швидко вплив його поширився на різні сфери науки, включа-
ючи юриспруденцію, економіку, соціологію та інші, перш за все 
суспільні, науки. Сьогодні є певні узгоджені уявлення щодо базо-
вих рис інституціоналізму як наукового підходу, які насамперед 
його відрізняють від інших теоретичних концепцій пізнання 
явищ та процесів. До основних із них варто віднести такі:

1) застосування міждисциплінарного підходу до пізнання 
явищ та процесів, синтез наукових методів аналізу різних наук, 
їх обґрунтування та застосування для вивчення різних об’єк-
тів, що дає змогу розширити теоретичну та методологічну базу 
дослідження в економічній сфері;

2) потужне використання статистичних даних та методів 
їх опрацювання для пояснення динамічних процесів функціону-
вання та розвитку економічних процесів; застосування статистики 
для пояснення економічних явищ не лише сприяло розвитку еко-
номіки як науки, але й вимагало адаптації напрацювань у сфері 
математики, розробки прикладних засад їх використання;

3) застосування еволюційної концепції до пізнання еконо-
мічних явищ, за якої всі процеси пізнаються як динамічні об’єкти, 
що постійно знаходяться у розвитку, а не є статичними за своєю 
природою; такий підхід дає змогу більш раціонально пізнавати 
економічні явища з позиції можливості їх зміни в майбутньому 
внаслідок подій, що відбуваються не лише в економічному житті 
суспільства, розробляти заходи щодо розвитку таких явищ;

4) замість методологічного індивідуалізму, тобто аналізу 
поведінки індивіда, відбувається перехід до принципів методо-
логічного холізму, за яким у центрі аналізу виявляються не інди-
віди, а інститути, причому не окремі інститути, а їх система;

5) необхідність соціального контролю над економікою, 
активна економічна і соціальна роль держави, яка забезпечує 
розроблення, законодавче схвалення і дію формальних інститу-
тів, збалансування їх з неформальними, формування і регулю-
вання конкурентного середовища [9, с. 8].

Завдяки класичним працям з інституціональної теорії 
були закладені основи соціально-психологічного, правового і 
кон’юнктурно-статистичного інституціоналізму, була створена 
нова методологія економічних досліджень, яка дала змогу поши-
рити погляди низки економістів на багато явищ і процесів, які 

раніше не були предметом економічного аналізу, створити міцну 
інтелектуальну опозицію неокласичних уявлень, що додало 
новий імпульс розвитку економічного знання і поглибило наші 
уявлення про закономірності функціонування національних гос-
подарств і особливості міжнародного обміну [7, с. 42].

Розглянемо коротко історичний розвиток інституціоналізму. 
Здебільшого в межах наукових праць прийнято виділяти ранній 
інституціоналізм та неоінституціоналізм. Історія інституціональ-
ної економічної теорії розпочинається з наукових робіт Торстена 
Бунде Веблена – американського економіста. Його вважають 
засновником цієї теорії. Саме робота цього вченого «Теорія без-
діяльного класу» (1899 рік) поклала початок інституціонального 
аналізу. Заслуга Т. Веблена полягає у відкритті соціально-пси-
хологічного підходу до аналізу економічних явищ і створенні 
психологічної теорії соціально-економічного розвитку [7, с. 24].

З роботи Т. Веблена зрозумілою стає його ідея, що інститути 
мають значення і фактично визначають розвиток суспільства, 
функціонування окремих націй та народів. Ті новаторські пози-
ції, які автор вніс у класичну економічну теорію, дають змогу 
сьогодні в її межах поглиблювати дослідження ролі інститутів 
в економічному житті людей. Незважаючи на численний нау-
ковий доробок вже сформованих теорій, революційний погляд 
Т. Веблена дає змогу пізнавати взаємодію між економічними 
системами різної природи і різними інститутами, кількість 
яких є надзвичайно великою.

Теоретичне обґрунтування важливості інституцій продов-
жили досліджувати такі представники класичного інститу-
ціоналізму, як Дж. Комонс та У. Мітчел. Основною роботою 
Дж. Комонса є «Правові основи капіталізму», яка була опублі-
кована у 1924 році. Автор не приділяв значної уваги проведенню 
досліджень у сфері економічної теорії, а вивчав особливості 
впливу юридичних відносин, що склалися та розвиваються у 
суспільстві, на економічні процеси. На відміну від Т. Веблена, 
який у своїй роботі використовував більше соціально-психоло-
гічні аспекти пізнання явищ, дослідження Дж. Коммонса заслу-
жено називають правовим інституціоналізмом [8, с. 416].

Засновником так званого емпіричного інституціоналізму 
вважається ще один представник школи класичного інституціо-
налізму – Уеслі Мітчелл. Його основною роботою є праця «Еко-
номічні цикли», що була опублікована у 1927 році. Важливою 
заслугою науковця є обґрунтування в межах інституціональної 
концепції пізнання економічних явищ необхідності викори-
стання статистичного матеріалу для перевірки висунутих ідей, 
застосування математичних методів опрацювання економічної 
інформації для виявлення закономірностей у розвитку різних 
об’єктів та процесів і вже подальшого їх пояснення.

Ми коротко розглянули основні положення наукових робіт 
представників школи класичного інституціоналізму. Загалом у 
межах цієї школи було створено інституціональну концепцію, яка 
згодом перетворилася у міцний фундамент для розвитку різних 
теорій, що збагатили економічну науку та історію економічної 
думки новими дійсно важливими та актуальними ідеями. Класич-
ний інституціоналізм сформувався на початку ХХ ст. в окремий 
напрям економічної думки, проте його напрацювання та ідеї і 
донині обіймають вагоме місце в економічних дослідженнях.

Новий імпульс до свого розвитку інституціоналізм отри-
мав наприкінці вже ХХ ст. із розвитком нових положень у 
сфері пізнання інститутів та їх впливу на розвиток суспільного 
життя та економічної його сфери. Окреслений напрям отримав 
назву неоінституціоналізму і посів важливе місце у загальній 
інституціональній теорії. Основними представниками цього 
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напряму прийнято вважати Р. Коуза, Д. Норта та О. Уїльямсона. 
Розглянемо їх науковий доробок більш детально.

Загалом неоінституціоналізм як теорія та складова економіч-
ної думки за своїм змістом досить відрізняється від класичного 
інституціоналізму як методологією пізнання, так і концепцією 
самої теорії щодо вивчення економічних явищ. Неоінституціо-
налісти насамперед спробували сформувати єдину інституціо-
нальну теорію на кшталт класичної економічної теорії, але на 
іншій методологічній базі дослідження з наданням важливості 
самим інститутам. Така спроба була вмотивована тим, що кла-
сичний інституціоналізм ніколи не був єдиною, цілісною тео-
рією економічного розвитку, а був набором різних підходів до 
пізнання досить широко спектру явищ та процесів. Систематизу-
ючою ознакою таких досліджень було визнання їхніми авторами 
існування інститутів та їх вагомої ролі у розвитку суспільства. За 
таку розрізненість інституціональна теорія досить часто крити-
кувалася прихильниками класичної економічної теорії, започат-
кованої А. Смітом. Неоінституціоналісти намагалися таке стано-
вище інституціональної теорії вирішити та покращити.

У межах неоінституціоналізму його представники значною 
мірою повертаються до методологічної основи класичної еконо-
мічної теорії (точніше, неокласичної), використовуючи поняття 
раціонального вибору, раціональної поведінки, однак умови, що 
формують обмеження для такого вибору, вже диктуються не рин-
ком, а інститутами та їх системами. Саме інститути обмежують, 
на думку представників неоінституціоналізму, кількість альтер-
натив для вибору, який повинен зробити економічний індивід.

Неоінституціоналізм є спробою пояснити реальні економічні 
явища через визнання існування значно ширшого спектру факторів, 
що впливають на економічні системи різної природи, ніж це роз-
глядалося в межах класичної економічної теорії. Зазначена теорія 
робить досить важливий висновок про природу таких чинників, які 
не завжди є економічними за своєю сутністю. Усвідомлення цього 
дало змогу сформувати методологічну концепцію для пізнання 
таких чинників, враховувати їх під час аналізу економічних систем 
та значно розширити межі дослідження економіки як науки.

Висновки. У статті розглянуто теоретичні аспекти інститу-
ціоналізму як наукового напряму економічної науки. Зокрема, 
обґрунтовано базові засади виникнення цього напряму, ідентифі-
ковано основні причини зародження інституціоналізму, до яких 
віднесено такі: існування об’єктивної необхідності розширити 
межі дослідження індивіда і відійти від концепції раціональної 
людини; необхідність застосування міждисциплінарного під-
ходу до пізнання економічних явищ із застосуванням результа-
тів пізнання, що отримані у соціології, психології, політології та 
інших суміжних сферах науки; усвідомлення важливості комплек-
сного пізнання економічних явищ у суспільстві і дослідження їх 
через застосування узагальнених показників, які характеризують 
економічні процеси у країні; важливість проведення досліджень 
динамічних явищ та процесів у сфері економічного розвитку.

Також визначено принципові відмінності між інституціона-
лізмом та класичною економічною теорією, з’ясовано узгоджені 
уявлення щодо базових рис інституціоналізму як наукового під-
ходу. До основних із них варто віднести такі: застосування між-
дисциплінарного підходу до пізнання явищ та процесів; вико-
ристання статистичних даних та методів їх опрацювання для 
пояснення динамічних процесів функціонування та розвитку 
економічних процесів; застосування еволюційної концепції до 
пізнання економічних явищ, за якої всі процеси пізнаються як 
динамічні об’єкти, що постійно знаходяться у розвитку; замість 
методологічного індивідуалізму відбувається перехід до принци-

пів методологічного холізму; необхідність соціального контролю 
над економікою, активна економічна і соціальна роль держави.
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Дубина М.В. Теоретическая основа институцио-
нализма как научного направления экономической 
науки

Аннотация. В статье рассмотрены теоретические 
аспекты институционализма как научного направления 
экономической науки. В частности, обоснованы базовые 
аспекты возникновения данного направления, иденти-
фицированы основные причины зарождения институци-
онализма. Также определены принципиальные различия 
между институционализмом и классической экономиче-
ской теорией, выяснены согласованные представления о 
базовых чертах институционализма как научного подхода.

Ключевые слова: экономика, институционализм, 
институт, институция, методология, методологический 
индивидуализм.

Dubyna M.V. Theoretical basis of institutionalism as 
a scientific direction of economics

Summary. In the article the theoretical aspects of institu-
tionalism as a scientific direction of economics have been con-
sidered. In particular, the basic principles of the emergence of 
this direction have been substantiated; the main causes of the 
origin of the institutionalism have been identified. Also, the 
fundamental differences between the institutionalism and a 
classical economic theory have been determined and agreed 
ideas of the basic features of the institutionalism as a scientif-
ic approach have been determined.

Keywords: economics, institutionalism, institute, insti-
tution, methodology, methodological individualism.
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ДО ПИТАННЯ ЩОДО АКТУАЛІЗАЦІЇ ПОНЯТТЯ 
«ПРОГРЕСИВНИЙ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК» 

Анотація. У статті аналізуються сутнісні характе-
ристики поняття соціально-економічного розвитку, роз-
межовуються його прогресивний та регресивний типи 
та доводиться необхідність термінологічної актуалізації 
його прогресивного боку. Визначається місце терміну 
«прогресивний соціально-економічний розвиток» серед 
споріднених категорій.

Ключові слова: соціально-економічний розвиток, 
прогресивний розвиток, інноваційний розвиток, наздо-
ганяючий розвиток, сталий розвиток. 

Постановка проблеми. У сучасних умовах формування 
постіндустріального типу цивілізації, що відбувається на тлі 
загострення глобальних проблем, розгортання жорсткої гло-
бальної конкурентної боротьби, проблема забезпечення про-
гресивного соціально-економічного розвитку та прискорення 
його темпів стає вкрай актуальною для успішного існування 
сучасної національної економіки. Все це актуалізує питання 
щодо визначення сутнісних характеристик, можливих векторів 
та ключових факторів соціально-економічного розвитку. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблема 
прискорення соціально-економічного розвитку є предметом 
дослідження неокласичної економічної теорії та сучасної 
політичної економії. Наукове уявлення про сутність, функ-
ції та характер економічного розвитку знаходимо в працях 
представників різних наукових шкіл економічної думки 
починаючи з теорії інновацій Й. Шумпетера (2008 р.), тео-
рії циклів М. Кондратьєва, теорії економічного зростання 
С. Кузнеця (1971 р.), неоінституціональної теорії Д. Норта 
(2001 р.), П. Ромера (1986 р.), теорії «нового» росту Р. Лукаса 
(2013 р.) тощо. Серед українських учених-теоретиків, які зро-
били помітний внесок у дослідження вказаної проблематики, 
необхідно відзначити А. Гальчинского, А. Філіпенко, В. Геєця, 
А. Гриценко, Ю. Зайцева, В. Савчука, О. Соскина, В. Тарасе-
вича, Л. Федулову та ін. 

Виділення невирішених раніше частин загальної про-
блеми. Разом із тим залишається остаточно не вирішеною 
проблема термінологічної дефініції бажаного вектору соціаль-
но-економічного розвитку. Одна група вчених визначає його як 
«розвиток на інноваційній основі», інша – як «випереджальний 
розвиток», «сталий розвиток» тощо.

Мета статті полягає у спробі розмежувати зазначені кате-
горії, що характеризують бажаний вектор соціально-економіч-
ного розвитку, та актуалізації категорії «прогресивний соціаль-
но-економічний розвиток».

Виклад основного матеріалу дослідження. Категорія 
«соціально-економічний розвиток», або «економічний розви-
ток», у науковій літературі вживається досить широко, але най-
частіше використовується в контексті прогресивного розвитку, 
оскільки в більшості наявних її визначеннях йдеться про якісне 
вдосконалення, модернізацію та поліпшення компонентів гос-
подарської системи, зростання доходів і виробництва як резуль-

тати або оцінки розвитку (див. додаток А). Так, соціально-еко-
номічний розвиток трактується в науковій літературі як:

– «процес удосконалення тих або інших елементів суспіль-
них відносин, матеріально-речових складників суспільного 
устрою, соціально-економічних і матеріальних систем у цілому; 
перехід до принципово нових якісних характеристик» [1, с. 66]; 

– «особливий тип руху, що характеризує прогресивний 
характер взаємодії речей» [2, с. 35];

– багатовимірний та багатофакторний процес комплексних 
структурних перетворень економічної системи на інноваційній 
основі для підвищення ефективності суспільного виробни-
цтва та якості споживання, який включає глибокі трансфор-
мації як матеріального базису суспільного виробництва, так і 
всієї сукупності відносин у різних сферах суспільного життя 
в рамках забезпечення загальних відтворювальних процесів 
[3, с. 23].

У цьому зв’язку важливо відзначити, що комплексні струк-
турні перетворення, або рух чи якісні зміни об’єкту, можуть 
відбуватися як у напрямі вдосконалення й прогресу, так і в 
напрямі регресу й стагнації, оскільки розвиток – складний 
багатовекторний процес, що може мати невизначений резуль-
тат (наприклад, економічне зростання без урахування потреб 
біосфери).

У деяких визначеннях розвитку взагалі не уточнюється, в 
якому напрямі відбуваються зміни, а просто констатується факт 
якісних перетворень. Так, соціально-економічний розвиток 
цією групою вчених визначається як: 

– «багатовимірний процес, що включає глибокі зміни в тех-
нічній, економічній, соціальній і політичній сферах» [4, с. 367]; 

– «необоротна, спрямована, якісна, закономірна зміна 
об’єктів будь-якої природи, рух, який призводить не лише до 
кількісних змін, а й породжує нову якість» [5, с. 175];

– спрямована закономірна зміна. У результаті розвитку вини-
кає новий якісний стан об’єкта, його складу чи структури [6].

Безперечно, це термінологічно більш точні визначення, ніж 
попередня група, в якій розвиток ототожнюється з прогресом, 
але зазначені трактування розвитку стосовно суспільної сис-
теми, на нашу думку, все ж таки повністю не висвітлюють сут-
ності цього процесу, адже в них не відбивається його результат, 
тобто кінцева мета, а констатується лише поява нових власти-
востей об’єкту. 

У багатьох філософських та деяких економічних наукових 
працях ми зустрічаємо аналіз основних напрямів розвитку: 
прогресивного та регресивного. Так, у філософській довідковій 
літературі прогрес визначається як «тип, напрям розвитку, що 
характеризується переходом від нижчого до вищого, від менш 
досконалого до досконалішого… Поняття прогресу співвід-
носне з поняттям регресу» [7, с. 499]. 

В економічній літературі визначається, що «прогрес та 
регрес суспільного розвитку – це протилежні його форми. Роз-
виток означає або поступальний рух по висхідній лінії, розквіт 
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Додаток А
Тлумачення соціально-економічного розвитку

Розвиток як прогрес Розвиток як процес якісних змін об’єкту Розмежування прогресивного  
й регресивного типів розвитку

Процес закономірних змін, переходу від 
одного стану в інший, більш досконалий, 
перехід від старого якісного стану до 
нового, від простого до складного, від 
нижчого до вищого [20]

Процес саморуху від нижчого (простого) до 
вищого (складного), що розкриває, реалізує 
внутрішні тенденції і сутність явищ, що веде 
до появи нового [21, с. 380]

Процес якісного перетворення економічної 
системи від певного стану до невизначеного 
(можливо, позитивного, а можливо, 
негативного у своїй основі) [22, с. 88]

Процес удосконалення тих або інших 
елементів суспільних відносин, 
матеріально-речових складників 
суспільного устрою, соціально-
економічних і матеріальних систем у 
цілому; перехід до принципово нових 
якісних характеристик [1, с. 66]

Багатовимірний процес, що включає глибокі 
зміни в технічній, економічній, соціальній і 
політичній сферах  [4, с. 367] 

Прогрес та регрес суспільного розвитку 
– це протилежні його форми. Розвиток 
означає або поступальний рух по висхідній 
лінії, розквіт, або повернення до старих 
форм, таких, що зжили себе, як то застій чи 
деградація [8, с. 364]

Спрямована закономірна зміна. У результаті 
розвитку виникає новий якісний стан об’єкта, 
його складу чи структури [6]

Багатовимірний та багатофакторний 
процес комплексних структурних 
перетворень економічної системи на 
інноваційній основі для підвищення 
ефективності суспільного виробництва 
та якості споживання, який включає 
глибокі трансформації як матеріального 
базису суспільного виробництва, 
так і всієї сукупності відносин у 
різних сферах суспільного життя 
в рамках забезпечення загальних 
відтворювальних процесів [3, с. 23]

Спрямований процес зміни якісного стану 
об’єкта, який супроводжується перетворенням 
його внутрішніх та зовнішніх зв’язків, 
забезпечує єдність досягнення стійкості та 
адаптивності системи об’єкта відповідно 
до вимог зовнішнього середовища й так 
забезпечує її життєстійкість максимально 
тривалий період часу [23, с. 110–114]

Говорячи про розвиток у контексті прогресу, 
вченими часто абсолютизується тільки 
один його бік, хоча між ними існує тісний 
взаємозв’язок. Останній проявляється у тому, 
що, з одного боку, окремі регресивні зміни 
можуть відбуватися в рамках загального 
прогресивного розвитку системи; з іншого 
– за наростання регресивних змін системи у 
цілому окремі її складники можуть зберігати 
прогресивний напрям розвитку [7, с. 537]

Процес руху системи до певної 
мети через оновлення, поліпшення, 
вдосконалення. Відповідно, можемо 
стверджувати, що розвиток є водночас і 
прогресом [25; 28]

Найбільш суттєві і стійкі взаємозв’язки 
і взаємозалежності, що безпосередньо 
торкаються основних сторін економічної 
діяльності на всіх стадіях суспільного 
виробництва. Це багатовимірний процес, 
що включає глибокі зміни в економічній, 
технічній, культурній та політичній сферах  
[26, с. 46–47]

Співвідношення сил «прогресу» і «регресу» 
складається в кінцевому підсумку часто на 
користь першого, але все це відбувається 
за надзвичайно складних зіткнень 
матеріально-речових, інтелектуальних і 
духовних компонентів [9, с. 462]Багатофакторний процес, що 

відображає якісну зміну економічного 
життя суспільства на інноваційній 
основі і передбачає зміну парадигми 
економічних систем [24]
Особливий тип руху, що характеризує 
прогресивний характер взаємодії речей 
[2, с. 35]

Необоротна, спрямована, якісна, закономірна 
зміна об’єктів будь-якої  природи, рух, який 
призводить не лише до кількісних змін, а й 
породжує нову якість [5, с. 175]

Економічний розвиток містить багатовимірні 
зміни якісних характеристик, які не 
обов’язково можна чітко класифікувати як 
«зростання/скорочення» або «погіршення/
поліпшення» [27]

або повернення до старих форм, таких, що зжили себе, як то 
застій чи деградація [8, с. 364]. «Співвідношення сил «про-
гресу» і «регресу» складається в кінцевому підсумку часто на 
користь першого, але все це відбувається за надзвичайно склад-
них зіткнень матеріально-речових, інтелектуальних і духовних 
компонентів» [9, с. 462]. 

Таким чином, прогрес та регрес можна визначити як форми 
прояву розвитку, вектори його динаміки або за висхідною, або 
за низхідною траєкторією, тому неприпустимо ототожнювати 
ці близькі за змістом категорії. Крім того, термін «прогрес» 
використовується зазвичай для характеристики короткотермі-
нових процесів, що полягають у поліпшенні та вдосконаленні 
об’єкта, а «розвиток» – це якісна зміна у довготерміновій пер-
спективі, категорія, в якій підкреслена динаміка. 

Звісно, найчастіше ми маємо справу з прогресивним роз-
витком, ураховуючи довготривалий загальноцивілізаційний 
тренд, але з позиції точної термінології слід розрізняти більш 
ширше поняття розвитку і вужче – поняття прогресу. Однак 

оскільки кінцевою метою розвитку є людина, зростання її мож-
ливостей та розширення їх використання, то цілком логічним є 
представлення розвитку саме через його прогресивний бік. На 
нашу думку, для зняття термінологічної плутанини в процесі 
дослідження процесу соціально-економічного розвитку слід 
використовувати термін «прогресивний соціально-економіч-
ний розвиток». Це поняття на відміну від категорії «розвиток» 
актуалізує прогресивний бік указаного процесу як бажаного 
вектору соціально-економічної динаміки. Він відображає стан 
руху соціально-економічної системи по висхідній траєкторії в 
напрямі її вдосконалення та оптимізації. 

Хоча у філософський, соціологічній та економічній літе-
ратурі й зустрічається термін «прогресивний розвиток», він 
найчастіше вживається без відповідного сутнісного напов-
нення. Розмежовуючи прогресивний і регресивний розвиток, 
вчені здебільшого не ставлять перед собою завдання визна-
чення їхніх характерних відмінностей, дослідження джерел 
та механізмів забезпечення саме прогресивного розвитку в 
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межах складної багатокомпонентної соціально-економічної 
системи. Більше того, ототожнюючи розвиток із прогресом, 
деякі вчені підкреслюють його абсолютний, незворотний та 
невпинний характер (Вольтер), а інші зовсім його заперечують 
(О. Шпенглер, Г. Гегель). Соціально-економічний розвиток роз-
глядається більшістю з них лише з позиції розвитку окремих 
підсистем суспільної системи: економічної, соціальної, політи-
ко-правової тощо.

Дивно, але в сучасній літературі термін «прогресивний 
соціально-економічний розвиток» не набув широкого розпов-
сюдження. Замість нього для характеристики бажаного вектору 
суспільного розвитку використовуються такі близькі за змістом 
поняття, як «інноваційний розвиток», «прогресивний іннова-
ційний розвиток», «випереджальний розвиток» або «сталий 
розвиток» (див. додаток В).

Так, термін «інноваційний розвиток», або «розвиток на 
інноваційній основі», вживається вченими в ході дослідження 

процесів на макро-, мезо- та мікрорівні. Головним змістом 
цього поняття виступає трактування науки й інновацій як най-
головніших джерел розвитку, що призводять до прогресивних 
змін у господарській системі.

Під інноваційним розвитком ученими розуміється:
– неперервний процес якісних змін у структурі виробни-

цтва або соціальної сфери в результаті створення, застосування 
та розповсюдження нових знань, машин, технологій, матері-
алів, видів енергії, форм і методів організації та управління, 
підвищення рівня освіти і кваліфікації працівників, які здій-
снюються для економічної ефективізації виробництва й підви-
щення рівня та якості життя населення [10, с. 31];

– зростання економічних показників, забезпечених за раху-
нок реалізації інноваційних проектів і впровадження нововве-
день [11, с. 35];

– незворотний процес переходу з одного стану в інший, 
який характеризується сукупністю змін, зумовлених упровад-

Додаток В
Споріднені поняття розвитку

Інноваційний розвиток, або розвиток на 
інноваційній основі

Випереджальний (наздоганяючий, 
прискорений) економічний розвиток Сталий розвиток

Незворотний процес переходу з одного стану 
в інший, який характеризується сукупністю 
змін, зумовлених упровадженням інноваційних 
перетворень, що призводять до формування нових 
властивостей системи, зміни її якісного стану, 
зростання здібностей, компетенцій, потенціалу 
та рівня ефективності її діяльності, укріплення 
системи, а також формування здатності чинити опір 
руйнівним силам зовнішнього та внутрішнього 
середовища [12, с. 6]

Розвиток національної науково-технологічної 
бази, технологій, подекуди їх запозичення для 
виходу на досягнутий еталонними країнами 
рівень розвитку. Тобто випереджаючий 
економічний розвиток можна розглядати як 
створення передумов у розвитку швидше за 
інші країни в конкуренції та виробництві, 
рівні та якості життя, передбачення структури 
попиту, виду та форми забезпечення потреб 
суспільства  [14] 

Керований процес коеволюційного 
розвитку природи та суспільства, 
мета якого – забезпечити 
здорове, продуктивне життя в 
гармонії з природою нинішнім 
по колінням та майбутнім на 
основі збалансованого розвитку 
економічних систем з ура хуванням 
охорони культурної та природної 
спадщини [18, с. 3–10]

Складний процес прикладного характеру створення 
й упровадження інновацій для якісних змін 
об’єкта управління та отримання економічного, 
соціального, екологічного, науково-технічного чи 
іншого виду ефекту, який пов'язаний із необхідною 
умовою виживання і розвитку підприємств у 
довгостроковій перспективі [28, сю 8]

Досягнення більш високого, ніж досягнуто 
конкретною країною (групою країн), рівня 
розвитку [15]

Процес соціально-економічного 
розвитку за умови забезпечення 
екологічної рівноваги соціо-
еколого-економічної системи 
певної суспільної трансформації 
[29]

Створення нових якостей, що дають змогу 
здійснити різкий прорив і випередити лідерів 
[16]

Неперервний процес якісних змін у структурі 
виробництва або соціальної сфери в результаті 
створення, застосування та розповсюдження 
нових знань, машин, технологій, матеріалів, видів 
енергії, форм і методів організації та управління, 
підвищення рівня освіти і кваліфікації працівників, 
які здійснюються для економічної ефективізації 
виробництва й підвищення рівня та якості життя 
населення [10, с. 31]

Створення передумов у розвитку швидше за 
інші країни  в конкуренції та виробництві, 
рівні та якості життя, передбачення структури 
попиту, виду та форми забезпечення потреб 
суспільства. Це  державна стратегія, в якій 
основною метою є орієнтація економіки 
як господарської системи на досягнення 
максимального соціально-економічного 
ефекту, перевищення кращих світових 
стандартів, яка ґрунтується на новій цілісній 
системі управління економікою, результатом 
чого є гарантія прискореного руху вперед 
шляхом підвищення творчої активності 
населення і повного використання всього 
потенціалу суспільства і економіки  [14] 

Модель розвитку цивілізації, 
яка виходить із необхідності 
забезпечити світовий баланс 
між вирішенням соціально-
економічних проблем і 
збереженням навколишнього 
середовища [19]

Зростання економічних показників, забезпечених 
за рахунок реалізації інноваційних проектів і 
впровадження нововведень [11, с. 35]

Такий розвиток, який задовольняє 
потреби сьогодення, але не 
ставить під загрозу можливість 
майбутніх поколінь задовольняти 
свої потреби [17, с. 78]

Процес структурного вдосконалення національної 
економіки, який досягається зазвичай через 
практичне використання нових знань для 
збільшення обсягів суспільного виробництва, 
підвищення якості суспільного продукту, 
зміцнення національної конкурентоспроможності 
та прискорення соціального прогресу у суспільстві 
[30, с. 110–116] 

Досягнення якісно нового стану зрілості 
громадянського суспільства через реалізацію 
інструментами економічної політики 
сутності стратегії прискорення [31, с. 5–10]

Процес поліпшення соціально-
економічного сере довища 
життєдіяльності людини без 
нане сення шкоди оточуючому 
середовищу ні в теперішньому 
часі, ані в майбутньому [32, с. 80]
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женням інноваційних перетворень, що призводять до форму-
вання нових властивостей системи, зміни її якісного стану, 
зростання здібностей, компетенцій, потенціалу та рівня ефек-
тивності її діяльності, укріплення системи, а також форму-
вання здатності чинити опір руйнівним силам зовнішнього та 
внутрішнього середовища [12, с. 6].

Як бачимо, у наведених визначеннях, як і у разі з визначен-
ням розвитку взагалі, інноваційний розвиток, на думку вказа-
них науковців, передбачає якісне вдосконалення та поліпшення 
системи господарювання, що свідчить про його ототожнення з 
прогресом.

Дехто з учених навіть заперечує існування інших типів 
інноваційного розвитку, крім прогресивного: «Важко пого-
дитися з тим, що інноваційний розвиток веде до регресу. 
У такому разі можна припустити, що впроваджувалися фік-
тивні (несправжні) інновації» [13].

Зазначене твердження, на нашу думку, не має під собою 
основи, адже однією з якісних властивостей наукової діяль-
ності та її економічних результатів – інновацій – виступають 
ризикованість та невизначеність, що створює передумови для 
існування негативних побічних економічних ефектів від їх 
упровадження. Крім того, інновації, як свідчить досвід, можуть 
сприяти регресу суспільної системи, враховуючи її складність 
і багатокомпонентність; прискорюючи прогресивний розвиток 
в одній із підсистем, такі інновації можуть сприяти регресу в 
інших. Так, наприклад, економічно ефективні нові технології 
можуть бути шкідливими для соціальної або екосистеми. 

Деякі вчені розрізняють прогресивний та регресивний 
інноваційний розвиток [9], тим самим актуалізуючи його про-
гресивний бік. Однак у терміні «прогресивний інноваційний 
розвиток», на нашу думку, абсолютизується роль інновацій як 
одного з багатьох інших факторів прогресивного соціально-е-
кономічного розвитку, що знаходяться в економіко-виробничій 
площині, та ігноруються інші фактори, що належать, напри-
клад, до соціокультурної, державно-інституційної сфер.

Менш розповсюджена категорія «випереджальний (наз-
доганяючий) економічний розвиток», що вживається деякими 
вченими та передбачає:

– розвиток національної науково-технологічної бази, тех-
нологій, подекуди їх запозичення для виходу на досягнутий 
еталонними країнами рівень розвитку. Тобто випереджаючий 
економічний розвиток можна розглядати як створення переду-
мов у розвитку швидше за інші країни – у конкуренції та вироб-
ництві, рівні та якості життя, передбачення структури попиту, 
виду та форми забезпечення потреб суспільства [14];

– досягнення більш високого, ніж досягнуто конкретною 
країною (групою країн), рівня розвитку [15];

– створення нових якостей, що дадуть змогу здійснити різ-
кий прорив і випередити лідерів [16].

На нашу думку, подібна характеристика процесу розвитку 
спотворює головну його мету – задоволення потреб та реалі-
зацію можливостей людини, гармонізації відносин у системі 
«людина – природа – суспільство – майбутні покоління». Кон-
цепція наздоганяючого (випереджального) розвитку, як видно 
із самого формулювання її назви, головною цільовою установ-
кою має вирішення завдання – наздогнати та перегнати ліде-
рів – та не враховує культурно-ментальних, історичних особли-
востей окремої нації та її індивідуальних цілей розвитку та, що 
найважливіше, ігнорує потреби людини як його кінцевої мети. 
Крім того, вказана концепція акцентує увагу лише на кількіс-
них параметрах багатогранного, багатоаспектного та супере-

чливого процесу розвитку, за якими можна здійснити оцінку 
його результатів, залишаючи поза увагою ті його параметри, 
що не піддаються вимірюванню. 

Ще одним терміном, близьким за змістом поняттю «про-
гресивний соціально-економічний розвиток», виступає поняття 
сталого розвитку (sustainable development), що найчастіше 
визначається як:

– «такий розвиток, який задовольняє потреби сьогодення, 
але не ставить під загрозу можливість майбутніх поколінь задо-
вольняти свої потреби» [17, с. 78];

– «керований процес коеволюційного розвитку природи та 
суспільства, мета якого – забезпечити здорове, продуктивне 
життя в гармонії з природою нинішнім поколінням та майбут-
нім на основі збалансованого розвитку економічних систем, з 
урахуванням охорони культурної та природної спадщини [18];

– «модель розвитку цивілізації, яка виходить із необхідно-
сті забезпечити світовий баланс між вирішенням соціально-е-
кономічних проблем і збереженням навколишнього середо-
вища [19, с. 9].

Широке використання терміну «сталий розвиток», на 
нашу думку, не оправдано та концептуально програє категорії 
«прогресивний розвиток». По-перше, трактування суспіль-
ного розвитку як сталого, тобто триваючого, самодостатнього, 
еволюційного, підтримуваного, або такого, що не суперечить 
подальшому існуванню людства, термінологічно не передбачає 
прогресу в усіх сферах суспільного розвитку, а лише консерву-
вання усталених принципів існування та господарювання. 

Дійсно, основні цілі сталого розвитку, розроблені ООН, 
спрямовані на забезпечення суспільного прогресу в усіх його 
основних проявах (у «Порядку денному до 2030 року» Гене-
ральною Асамблеєю ООН вказано 17 цілей у сфері розвитку і 
169 асоційованих цілей, п’ять тем: люди, планета, процвітання, 
мир і співробітництво), але сам термін «сталий розвиток» цього 
не відображає. Більше того, на нашу думку, термін «сталість» 
узагалі не передбачає розвитку, адже це поняття характеризує 
статичний стан системи. Натомість термін «прогресивний роз-
виток» характеризує рух системи по висхідній траєкторії. 

По-друге, хоча загальноприйнята триєдина концепція ста-
лого розвитку передбачає об'єднання трьох основних його 
сфер – економічної, соціальної та екологічної, – у більшості 
наявних моделей сталого розвитку на макро-, мезо- та мікро-
рівні надмірно актуалізується його екологічний складник, що, 
на нашу думку, є неправильним.

Висновки. Таким чином, поняття прогресивного соціаль-
но-економічного розвитку, на нашу думку, є найбільш універ-
сальним і точним у визначенні бажаного довготермінового 
тренду динаміки суспільної системи, враховуючи невизначе-
ність і багатоаспектність зазначеного процесу. У цьому зв’язку 
важливим виступає завдання пошуку механізмів забезпечення 
прогресивного вектору соціально-економічного розвитку наці-
ональної економіки, що може стати предметом наших подаль-
ших досліджень.
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Федорова Н.Е. К вопросу об актуализации 
понятия «прогрессивный социально-экономическое 
развитие»

Аннотация. В статье анализируются сущностные 
характеристики понятия социально-экономического 
развития, разграничиваются его прогрессивный и ре-
грессивный типы и доказывается необходимость тер-
минологической актуализации его прогрессивной сто-
роны. Определяется место термина «прогрессивное 
социально-экономическое развитие» среди родствен-
ных категорий.

Ключевые слова: социально-экономическое разви-
тие, прогрессивное развитие, инновационное развитие, 
догоняющее развитие, устойчивое развитие.

Fedorova N.E. To the question of the actualization 
of the concept of “progressive social and economic 
development”

Summary. The article is analyzed the essential charac-
teristics of the notion of social and economic development, 
is delineated its progressive and regressive types and is 
proved the necessity of terminological actualization of its 
progressive side. The place of the term “progressive social 
and economic development” among related categories is 
determined.

Keywords: socio-economic development, progressive 
development, innovative development, catching develop-
ment, sustainable development.
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Анотація. У статті досліджено проблему станов-
лення та функціонування національної господарської 
системи на принципах цивілізаційної парадигми сус-
пільствознавства. Проаналізовано моделі економічного 
розвитку господарських систем. Запропоновано еконо-
мічну модель господарського розвитку країни в сучас-
них умовах.

Ключові слова: національна господарська система, 
модель ринкового господарства, цивілізаційна парадиг-
ма, гомеостаз національної системи, народний капіта-
лізм, економічне зростання.

Постановка проблеми. Після проголошення незалежності 
Української держави постала проблема необхідності створення 
якісно нової парадигми, нової орієнтації у дослідженнях про-
блем соціально-економічного розвитку, що потребувало часу 
для накопичення необхідної інформації та її осмислення. Однак 
перехід до ринкового господарювання здійснювався мето-
дом проб та помилок, за відсутності вироблених основ теорії 
перехідного періоду від планової до ринкової економіки і без 
попереднього ґрунтовного вирішення принципового питання 
про модель ринкового господарства, найпридатнішу для умов 
України.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблему функ-
ціонування господарської системи на принципах цивілізацій-
ної парадигми суспільствознавства досліджують такі видатні 
науковці, як Ю.М. Осипов, С.В. Степаненко, Є.А. Єрохіна. 
Характер і динаміка розвитку, структурні зміни, що супрово-
джують даний процес, а також техніко-технологічні параме-
три, які визначають ці зміни, знаходилися у центрі уваги таких 
видатних зарубіжних учених-теоретиків, як С. Глазьєв, Г. Досі, 
М. Калецький, М. Кондратьєв, С. Кузнець, Й. Шумпетер, 
Ю. Яковець та ін. Вплив суспільних витрат і ресурсних обме-
жень на розвиток господарської системи є предметом наукового 
аналізу в працях Е. Денісона, Дж. Кейнса, Дж. Міда, В. Ойкена, 
П. Сраффи, Р. Солоу, Дж. Тобіна, Р. Харрода, Е. Хансена. Осо-
бливості інституціоналізації соціально-економічного розвитку 
систем розглянуто в працях представників соціально-інститу-
ціонального напряму економічної думки: Д. Белла, Т. Веблена, 
Дж. Гелбрейта, Г. Мюрдаля, У. Ростоу, Е. Тоффлера, Дж. Ходж-
сона та ін. Інституціональний аналіз здійснюється в роботах 
В. Бодрова, В. Геєця, А. Гриценка, В. Дементьєва, В. Новиць-
кого, Д. Норта, О. Носової, Р. Нуреєва, Ю. Петруні, В. Реше-
тило, А. Чухна та ін. Методологічним підґрунтям дослідження 
теорій глобалізації, стабільного розвитку економічних систем 
стали наукові праці О. Білоруса, М. Блауга, А. Гальчинського, 
Л. Дмитриченко, М. Єрмошенка, Г. Задорожнього, Д. Лук’я-
ненка, Ю. Пахомова.

Виділення невирішених раніше частин загальної про-
блеми. Україна, як й інші колоніальні республіки колишньої 
радянсько-російської імперії, визначає мету та шляхи досягнення 
свого самостійного існування, виробляє параметри соціально-е-
кономічної й геополітичної моделей розвитку в ІІІ тисячолітті. 
Основний національний інтерес нашої країни може бути реа-
лізований завдяки правильно вибудованій моделі економічного 
розвитку, що становить підґрунтя функціонування національної 
господарської системи. Дотепер ще не сформована й, відпо-
відно, не впроваджена ефективна модель розвитку економіки, 
що повною мірою відбивала б її національні, у тому числі еко-
номічні, інтереси і стала макроекономічною теоретичною базою 
ефективної державної економічної політики. Отже, українська 
економічна модель сьогодні не є завершеною. Фактично вона 
являє собою еклектично поєднані елементи різних моделей: дер-
жавного соціалізму (дісталася нам у спадок від радянської доби); 
державно-монополістичного капіталізму (з його кланово-олігар-
хічним характером розвитку); та народного капіталізму (розви-
вається в країні в деформованій, сегментарній формі) [2, с. 9–10; 
5, с. 27–46; 6, с. 74–85; 10, с. 37]. Саме остання модель може бути 
обрана державною владою як пріоритетна для країни і покла-
дена в основу стратегії економічного розвитку країни.

Мета статті полягає у дослідженні проблем та перспектив 
розвитку національної господарської системи країни в сучас-
них умовах із застосуванням цивілізаційної парадигми.

Виклад основного матеріалу дослідження. Наприкінці 
ХХ ст. Україна змінила напрям свого соціально-економічного 
розвитку, стала на шлях радикальних соціально-економічних і 
політичних перетворень, перейшла до формування національ-
ної господарської системи. Ці процеси відбувалися в умовах 
тривалої кризи національного господарства і в період зміни 
технологічних епох. Унаслідок глибокого трансформаційного 
спаду значно збільшилося відставання України від провідних 
світових держав. 

Моделі економічного розвитку окремих країн формуються 
в рамках певної господарської системи, яка являє собою сукуп-
ність усіх економічних процесів, що відбуваються в суспіль-
стві на основі певних інституціональних, майнових і фінансо-
вих відносин та організаційних форм. В останні півтора-два 
сторіччя у світі діяли різні типи економічних систем: ринкова 
економіка, що базується на вільній конкуренції (класичний 
капіталізм), змішана економіка (сучасний капіталізм) і дві 
неринкові системи – традиційна (натуральна) та адміністра-
тивно-командна. У кожній системі вибудовуються національні 
моделі організації господарства, які кореспондуються з наяв-
ним економічним, ресурсним і культурним потенціалом країни, 
її традиціями, духовністю та ментальністю. 
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Моделі економічного розвитку національної господар-
ської системи в рамках системи сучасного капіталізму ста-
новили предмет аналізу вітчизняних учених. Так, С. Мочер-
ний виділяє такі основні моделі: 1) ринкової економіки з її 
модифікаціями та історичними формами; 2) змішаної еко-
номіки, яка є найдосконалішою моделлю сучасного капіта-
лізму; 3) постіндустріального суспільства; 4) національної 
економіки; 5) капіталістичної економіки; 6) народної еконо-
міки. Найоптимальнішою моделлю для України автор вважає 
модель народної економіки, яка передбачає використання усіх 
типів власності (за домінування трудової колективної влас-
ності), всебічний соціальний захист населення і національне 
демократичне економічне планування [8, с. 334]. Український 
економіст А. Філіпенко, проаналізувавши еволюцію моделей 
економічного розвитку відносно країн, що звільнилися від 
колоніальної залежності, так званих молодих незалежних дер-
жав або країн, що розвиваються, зазначає, що сучасна наука 
виділяє такі основні моделі економічного розвитку, як: модель 
лінійних стадій; модель структурних перетворень; неокла-
сична модель вільного ринку; теорія зовнішньої залежності; 
теорія дуального розвитку; концепція ендогенного зростання; 
інноваційна теорія економічного розвитку; модель сталого 
розвитку. Найбільш прийнятною для України автор уважає 
«інтегральну модель економічного розвитку, яка дає змогу 
повніше реалізувати національні інтереси у світовому госпо-
дарстві» [12, с. 596]. Вітчизняний політолог М. Михальченко 
виділяє чотири можливі моделі (сценарії) майбутнього роз-
витку національної господарської системи, кожна з яких має 
економічне підґрунтя. Це такі моделі-сценарії: 1) «ретроіди-
лічний», який ґрунтується на директивно-плановій, неконку-
рентоспроможній економіці; 2) «моноетнічний», який спира-
ється на ідею створення «закритої популяції», расово чистого 
етносу і «закритої національної економіки»; 3) «ліберальний», 
який базується на ліберальних цінностях ринкової економіки; 
4) «конвергенції», що передбачає поєднання кращих досяг-
нень механізму ринкової економіки з неринковими формами 
перерозподілу прибутку, створення соціально орієнтованої 
економіки ринковими методами, який автор уважає найбільш 
життєздатним стосовно українського середовища [7, с. 58].

Аналіз моделей економічних розвитку господарських сис-
тем, що існують у рамках сучасної ринкової системи, й тих, які 
вітчизняні дослідники вважають прийнятними для нашої кра-
їни, наводить до низки узагальнень і висновків. На нашу думку, 
майже всі дослідники: намагаються вивчити західні моделі еко-
номічного розвитку і так чи інакше пристосувати якусь із них 
до українських реалій; обґрунтовують необхідність для України 
змішаної моделі розвитку економіки, орієнтованої на реалізацію 
інтересів і держави, і фінансово-монополістичних груп, і дріб-
ного та середнього бізнесу; наполягають на реалізації в Україні 
такої економічної моделі, яка б передбачала поєднання держав-
ного регулювання з ринковою конкурентною економікою; визна-
чаючи, якою має бути частка держави в економіці країни, спи-
раються здебільшого на досвід Росії, про що свідчить кількість 
посилань на російські джерела, що використовуються для ана-
лізу; відзначають необхідність оптимальної моделі економічного 
розвитку для України, але не здійснюють ґрунтовного та всебіч-
ного вироблення такої моделі, адаптованої до сучасних проблем 
розвитку господарської системи країни.

Так, О. Соскін головними причинами хибного реформу-
вання в українському варіанті визнає: 1) відсутність правильно 
сформованих національних економічних інтересів, на реалі-

зацію яких має бути націлена модель економіки, що впрова-
джується в країні; 2) хибно визначене теоретичне підґрунтя 
економічної моделі розвитку у вигляді ліберально-космополі-
тичних концепцій суто монетаристського спрямування та авто-
матичне дотримання порад і некритичне сприйняття досвіду 
їх носіїв; 3) вибір і застосування невдалого механізму реалі-
зації загальної стратегії реформ, інструментами якого висту-
пили масова ваучерна приватизація левової частки державної 
власності, запровадження системи стихійного ціноутворення, 
одномоментне відкриття економіки для недержавного експорту 
та імпорту, зміни законодавства, соціальних і господарських 
інститутів, що зумовили створення у країні корупційного сере-
довища, формування кланово-корпоративних груп та їх зро-
щення з державно-бюрократичною номенклатурою [10, с. 189].

В Україні дотепер не сформовано модель розвитку держав-
ного сектора економіки, не визначено остаточно його роль у 
національній економіці, багатьом об’єктам державного сектору 
властиві низький рівень продуктивності праці та рентабельно-
сті, незадовільний стан інвестиційних процесів, збитковість 
багатьох напрямів господарської діяльності. Очевидними є 
недоліки управління держмайном, відсутність системи оцінки 
ефективності державного сектору загалом та його об'єктів 
зокрема, недостатність інвестиційної бази, надмірність штат-
них співробітників тощо. Таким чином, держава апріорі демон-
струє неспроможність бути ефективним власником у будь-якій 
системі господарювання, як за адміністративно-командної сис-
теми, так і на етапі переходу до капіталістичної системи. На 
цій підставі можна зробити висновок, що модель державного 
соціалізму є неперспективною для України як європейської 
держави, оскільки вона не створює необхідного підґрунтя для 
формування інноваційно-інвестиційної характеру та розвитку 
високоефективних укладів економіки. Друга модель – модель 
державно-монополістичного капіталізму – передбачає ство-
рення замкнених груп олігархічного спрямування, базується 
на державно-монополістичній власності та орієнтується на 
пріоритетний розвиток експортоорієнтованої та сировинної 
моделі економіки. Сутність моделі полягає у тому, що до влади 
приходить клан, що вийшов із надр комуністичної номенкла-
тури. Він захоплює й перерозподіляє державну власність в 
особистих інтересах, усе більше трансформується у верховну 
касту, що здобуває риси фінансової олігархії [9, с. 6]. Очевидно, 
що модель державно-монополістичного капіталізму становить 
небезпеку для України, бо орієнтована на побудову нерівно-
правного суспільства, що будується на принципах експлуатації 
та корупції, позбавлених моралі. Однак попри зазначені загрози 
саме модель державно-монополістичного капіталізму сьогодні 
найбільше ствердилася у своєму розвитку в Україні, бо владні 
структури й олігархічні клани, які створюють їм фінансове 
підґрунтя, зацікавлені в практичній реалізації її принципів 
[10, с. 6]. Третя модель – модель народного капіталізму, – на 
думку окремих дослідників [3, с. 52; 4, с. 5], відповідає як 
національним інтересам України щодо забезпечення її еконо-
мічної незалежності, так і ментальності українців. Основними 
параметрами економічної моделі народного капіталізму у вну-
трішньому вимірі є: усунення умов для розвитку в Україні 
державно-монополістичної, кланово-олігархічної економічної 
моделі; скорочення питомої ваги етатизму в житті кожного 
громадянина та надання йому якомога більшого спектра сво-
бод; упровадження експортоорієнтованої, інноваційно-інвести-
ційної моделі розвитку економіки; формування відносин між 
економічними суб’єктами на принципах відкритої конкурен-
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ції; перетворення приватної власності на органічний елемент 
суспільного устрою, притаманного більшості населення Укра-
їни, а не привілейованій вузькій касті олігархів; формування 
національної буржуазії, органічним складником якої має стати 
потужний середній клас приватних власників; створення вели-
кої кількості малих та середніх приватних суб’єктів господа-
рювання, що сприятиме відновленню генетично властивого 
українській нації тяжіння до приватної власності, зведення 
самостійних приватних господарств, вільного об'єднання 
для використання кооперативних форм праці; запровадження 
простої в адмініструванні моделі оподатковування; зміцнення 
національної грошової одиниці; введення валютного комітету, 
що передбачає прив’язку гривні до чотирьох основних валют; 
здійснення національної кадрової революції. Моделі держав-
но-номенклатурного соціалізму і державно-монополістичного 
капіталізму об’єктивно вступають в антагоністичну супереч-
ність із моделлю народного капіталізму. Доки перші дві будуть 
панівними, доти третя знаходитиметься в опозиції й між ними 
точитиметься боротьба. Цивілізовані взаємовигідні відносини 
між носіями різних економічних моделей розвитку і відповід-
ними їх представниками у владних органах практично немож-
ливі, бо йдеться про перерозподіл власності та прибутків на 
користь певних економічних суб’єктів чи груп. Сучасна гло-
бальна науково-технологічна, інформаційна, кібернетична та 
екологічна революція потребує відповідних змін у моделях еко-
номічного розвитку національної господарської системи. При-
родно, що вони не можуть функціонувати на засадах авторита-
ризму, етатизму чи монополізму. Україна повинна враховувати 
ці процеси, визначаючи економічну модель свого розвитку. 

Висновки. Під час дослідження надзвичайно важливим є 
виявлення спільних і відмінних ознак між різними теоріями та 
напрямами сучасної економічної науки. З погляду теоретичних 
передумов, покладених в основу макроекономічних теорій, у 
кейнсіанстві та неоконсерватизмі по-різному вирішуються 
питання про повернення до рівноваги цін та заробітної плати 
за коливань попиту і пропозиції, про зв’язок темпів інфляції 
та безробіття, нейтральність грошей та ін. Незважаючи на всі 
спроби теоретиків мейнстриму врахувати новітні досягнення 
альтернативних шкіл і створити теорію, яка б задовольнила 
більшість західних економістів, нестійкість та широта роз-
біжностей за останні десятиліття у цілому зросли. Не припи-
няються суперечки за лідерство всередині самої неоконсер-
вативної теорії (наприклад, між сучасними монетаристами і 
представниками нової класичної макроекономіки); все більше 
аргументів накопичується на боці теорій «економічної неорто-
доксії» [1, с. 164]. Внутрішні конфлікти і нестійкість дають під-
ставу багатьом дослідникам виступати із заявами про початок 
нової кризи західної економічної теорії. Разом із тим україн-
ські вчені А. Чухно, П. Юхименко та П. Леоненко вважають,  
«…що в найближчому майбутньому економічна наука не здійс-
нить повороту до всеохоплюючої нової парадигми» [13, с. 749].

Таким чином, сучасну неокласику і мейнстрим, незважа-
ючи на значну кількість фактів, які їм суперечать, поки що 
замінити фактично немає чим. І посткейнсіанці, і розробники 
неортодоксальних течій та шкіл у сфері мікро- чи макротеорії 
поки що ведуть мову про окремі деталі, які не складаються в 
єдину наукову систему. У будь-якому разі, на сучасному етапі 
гостро постає потреба в необхідності розроблення моделі наці-
онального економічного зростання, тобто пошуку національ-
ною господарською системою такого стану, який би забезпечу-
вав належний рівень її розвитку – у вигляді руху до ідеального 

стану, обов’язковою умовою успішного розвитку є вироблення 
моделі гомеостазу національної системи.
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Шевченко Е.А. Национальная хозяйственная 
система: проблемы и перспективы развития в 
современных условиях

Аннотация. В статье исследована проблема ста-
новления и функционирования национальной хозяй-
ственной системы на принципах цивилизационной па-
радигмы обществоведения. Проанализированы модели 
экономического развития хозяйственных систем. Пред-
ложена экономическая модель хозяйственного развития 
в стране в современных условиях

Ключевые слова: национальная хозяйственная си-
стема, модель рыночного хозяйства, цивилизационная 
парадигма, гомеостаз национальной системы, народ-
ный капитализм, экономический рост.

Shevchenko O.O. National economic system: 
problems and prospects of development in modern 
conditions

Summary. The article deals with the problem of the for-
mation and functioning of the national economic system on 
the principles of the civilizational paradigm of social sci-
ence; models of economic development of economic sys-
tems are analyzed; the economic model of economic devel-
opment in the country in the present conditions is proposed

Keywords: national economic system, model of market 
economy, civilizational paradigm, homeostasis of the na-
tional system, national capitalism, economic growth.
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HOW DOES TRADE DISTORTION AFFECT  
AGRICULTURAL PRODUCTS MARKETS?

Summary. In this article the dynamics of Producer 
Support Indicators OECD are analyzed, the main support-
ed commodities in the countries included in the OECD PSI 
database, as well as relative support by countries for prod-
ucts such as rice, corn, pork, beef, dairy products, wheat, 
sugar, cotton, are determined, contribution to global welfare 
changes from the elimination of subsidies to certain groups 
of agricultural products is defined.

Keywords: agricultural goods, PSI, ASI, OECD, WTO.

Problem. Nowadays, WTO trade negotiations participants are 
exploring options for addressing the issue of domestic support for 
agriculture in preparation for the 11th WTO Ministerial Conference, 
that is going to be held in Buenos Aires in December 2017. So, it 
is necessary to see how trade distortions caused by public policies 
affect the global markets for key agricultural products.

Analysis of the latest issues. Many researchers dealt with the 
problem of the influence of many factors on agricultural commodity 
markets, such as Anderson AV, Erokhin VL, Ivolga AG, Leshcheva 
MG, but the distortion of trade as a factor of influence on such mar-
kets was not studied by them.

The aim. The aim of the article is to analize how trade distor-
tions caused by public policies affect the global markets for key 
agricultural products.

The main part. The analysis is based, in particular, on the 
Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) 
Producer Support Indicators (PSI) database, which differs from the 
aggregated support indicator (ASI) used for evaluation of agricul-
tural subsidies in the WTO.

The OECD PSI measures the total amount of subsidies pro-
vided to farmers in the form of taxpayer support (through direct or 
indirect payments from the government) or as consumer support 
(in the form of higher prices as a result of tariffs and other forms 
of protection at the border). PSI measures “gross-transfer”, i.e. 
money transfer without taxes or other contributions. This is an 
indicator of the “current” amount of transfers from consumers and 
taxpayers, which is intended to monitor the reform of agricultural 
policy.

In the WTO, the ASI includes only domestic policy, which is 
supposed to have the greatest production and trade effects (classi-
fied as an “amber basket”). In comparison to PSI, it excludes: trade 
policy, which is governed by the WTO on markets access rules; 
rules limiting production (refer to the “blue basket”); political mea-
sures recognized as minimally trade-distorting (the “green box”); 
and certain measures that distort trade, provided that the level of 
internal support is below the established minimum level (demini-
mis). ASI also excludes some subsidies for capital investments and 
investments provided by developing countries. The WTO indicator 

is aimed at determination and monitoring of the reduction of obliga-
tions under the Agreement on Agriculture.

The general support measures identified in the OECD PSI indi-
cate a reduction in the level of state support as a proportion of gross 
agricultural income in the covered countries. Figure 1 shows how the 
average levels of support for PSI in OECD countries have decreased 
from 32% of gross agricultural income in 2000 to 17% in 2015. Nev-
ertheless, absolute support levels increase with the simultaneous use 
of producer policy instruments in developed OECD countries and 
some large agricultural developing countries. In particular, they are 
those countries that provide direct assistance to individual farmers 
through measures that support market prices or payments related to 
the purchase of raw materials and the release of products. 

Effective transfers to individual farms in larger developing 
countries have increased in recent years, facilitated by the develop-
ment and growth of income, and for some by the pursuit of self-suf-
ficiency (for example, in China and Indonesia). In 1995, nine 
developing countries, for which the OECD collects data on the PSI, 
accounted for 5% of the total measurable support, and by 2015 – 
more than 51%. However, in developed countries, total nominal 
support remained relatively constant. 

The composition of support provided to agricultural produc-
ers has also changed with the aggregated support level. In general, 
OECD countries, in particular Switzerland, Iceland, Norway, Korea 
and Japan, continue to dominate among countries with high levels 
of support. However, since 2000, in many OECD countries, the pro-
portion of the PSI, consisting of the most distorting types of policy 
measures, has declined. This primarily applies to the countries of the 
European Union, where in 2015 68% of support was not related to 
production, compared to 35% in 2000. In some fast-growing coun-
tries, especially in Indonesia and China, the growth in the PSI was 
due to the increased use of policy instruments that have the most 
distorting effects on trade, including support for market prices,  
volume-of-production payments, and subsidies for capital invest-
ment. Other countries, such as Brazil, demonstrate both a reduction 
in the PSI and a shift to non-production support. The change in the 
composition of support was also due to a change in policy objectives.

Despite the changes that have taken place in the aggregate PSI, 
much less change has occurred in support for individual commodi-
ties. Where PSI is targeted at specific types of producers, it is mea-
sured by the OECD through the accounting of transfers to certain 
types of products, including all government support that may be 
associated with the production of specific commodities.

Overall, 75% of the total support for individual commodity pro-
ducers are used in five sectors: rice, corn, beef, pork and dairy prod-
ucts. The absolute levels of support provided to individual commod-
ity producers have been relatively flat all the time, and only since 
the mid-2000s they increased for rice, wheat and pork (Figure 2). 
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Support for wheat and poultry producers is also very significant, 
but it has fluctuated all the time, while support for rice producers 
is particularly high. However, the share of support for individual 
commodity producers in gross agricultural income fell from 39% 
in 1986 to 20% in 2015. Partly this was due to the growth in world 
prices and a decline in the level of support for market prices. Never-
theless, the level of support in these sectors remains high compared 
to the cost of manufactured products.

Other data on support for selected commodities indicate similar 
trends complementing data from the OECD PSI. The database of 
the World Bank's Nominal Assistance Rates (NBS) identifies those 
commodities for which government support is provided. It uses data 
on the extent to which public policy has increased gross margins 
to farmers compared to if government support did not exist. The 
same data also shows a decrease in the provision of subsidies in 
connection with the change in output, up to the jump in food prices 
in 2007-2008, after which the level of support began to grow.

For a number of commodities, a significant part of the absolute 
support is provided in the main countries that produce and trade 
agricultural products (Figure 3). A large number of OECD countries 
have a significant share of support: in particular, the US and EU 
support beef and dairy producers, and Japan and Korea are produc-
ers of rice. State aid in agriculture exceeds the average level in the 
top 20 trading countries, and since this group of countries accounts 

for about 70% of total exports and imports of agricultural products, 
the effect of distortions on trade can be very significant (Figure 4).

China plays a significant role in the overall level of support 
that is given to rice, corn and pork producers. This country is the 
world's largest producer of agricultural products, and even a low 
level of support for a large number of producers can be equated to 
a significant absolute amount of support. However, the choice of 
policy instruments also plays an important role: the relative levels 
of support for rice and maize producers account for about 30% of 
the gross income of farms in these sectors.

Figure 3 shows that the sugar industry also benefits from a rel-
atively high level of relative support in a number of countries. For 
comparison: support for cotton producers is carried out mainly by 
China, the US and Turkey. These data help to link the numbers to 
absolute levels. In particular, even though China provides a high 
level of absolute support, it is not the highest when considering 
relative levels. The OECD countries provide the highest level of 
relative support to several commodities.

The support composition has changed over time for the five 
major supported commodities (rice, corn, pork, beef and dairy prod-
ucts), along with support for wheat and sugar. There are four main 
types of changes (in real terms):

1. The fall in support levels both at the market price and in other 
categories.

Figure 2. Top-5 supported raw goods in countries OESD PSI, 1986-2015, mln dollars USD, [2]

Figure 1. Evolution of PSI: OESD countries and 9 emerging economies, %, [1]
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2. Increase levels of support for market prices, but lower levels 
of other support.

3. Stable support both at the market price and in other categories.
4. The decline in support of market prices, but the increase in 

the levels of support provided in other categories.
All real support levels for beef, dairy and wheat producers have 

fallen over the past 20 years, mainly due to lower levels of support 
for market prices since the 1990s (although support for wheat pro-
ducers has increased since 2010).

The maize and pork production sectors experienced a shift 
towards supporting market prices, which was facilitated by changes 
in the political positions of the main supporting countries, in par-
ticular China and the United States. The increased market price for 
pork is determined by the policies in China, Japan and Russia.

Rice received a relatively stable combination of support for 
market prices and other types of support. However, in the main 
countries using such subsidies, the level of support for market 
prices actually increased during this period.

Since 1986, the market price of sugar has declined, but support 
in other forms has increased. In particular, during this period, the 
use of payments for variable investments and regional payments 
increased. However, in relative terms, this form of support is insig-
nificant compared to supporting market prices (as is the case with 
all commodities).

Although support levels targeting beef, dairy and wheat pro-
ducers are falling, these reductions are not necessarily accompa-
nied by a virtual drop in domestic support for the sector as a whole. 

Nevertheless, the forms of payments used for general support were 
generally less distorting than the forms of payments directed to spe-
cific raw materials.

The linkage of supported commodities to trade levels shows 
that many of these commodities are sold and bought well. The top 
11 supported commodities also account for 50% of the total trade 
in agri-food products in monetary terms, and only the first five are 
15% (Figure 5).

In general, the importance of supported commodities in the 
overall trade in agri-food products suggests that the domestic sup-
port policy used by a number of agricultural producer countries can 
have a significant impact on world trade and the economic potential 
created as a result of agricultural activities.

The mechanism of influence of internal support on trade flows 
is complex. Support for capital investments can reduce costs and 
make domestic production cheaper, that will allow it to supplant 
imports. However, interference in the market for factors of produc-
tion (land, labor and capital) will potentially reduce production in 
other less protected types of agricultural activities.

In another situation, support can partly offset the effects of the 
market for factors of production created by barriers to market access 
in other sectors of agriculture. In addition, the impact on prices may 
affect other types of agricultural activities, since many types of agri-
cultural products are used as resources for other agro-food products. 
This impact will have an ambiguous impact on trade, depending on 
the nature of the support provided, its purpose and how countries 
using domestic support interact with international markets.

Figure 3. Percent of gross income of farm s in each country, 2015 [2]

Figure 4. Support levels for large countries trading agri-food products, 1986-2011, [3]
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Analysis of the elimination of domestic support indicates that 
the current domestic support policy negatively affects the trade in 
agri-food products (Figure 6). If the current domestic support policy 
were to be eliminated or restructured so as not to distort the market, 
the world trade in all agri-food products would grow.

But for the five most supported commodities, changes in trade 
volumes are mixed: while meat trade will grow as a whole, beef trade 
will fall, and pork and poultry trade will expand. Grain trade (cereals, 
rice and corn) will increase, and the volume of trade in dairy products 
will fall. Growth is due to the redistribution of production, because 
countries that have not provided support, increase the volume of out-
put of commodities that were previously supported in other countries. 
The fall occurs, as changes in relative prices mean that production 
growth is directed at other commodities. The effect of eliminating 
support associated with the factors of production has the most com-
plex impact on trade volumes. This is due to the interaction between 
the markets for factors of production and changes in relative returns 
to price changes when the support is eliminated.

Figure 5. Share of supported commodity trade in general trade, 1996-2015, [4-5]
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Globally, a departure from distorting forms of domestic support 
improves well-being (Figure 7). This is due to the elimination of 
interim subsidies for capital investments and the subsequent elimi-
nation of subsidies for factor costs.

In addition to influencing trade and well-being, domestic sup-
port can also negatively influence on the development and bene-
fits of global chains of value creation for agri-food products. Pre-
vious studies of value chains have shown that their development 
has increased the opportunities for economic activity through new 
market access and increased competitiveness from more efficiently 
produced raw materials, as well as from potential productivity gains 
arising from externalities in the value chain. With an increase in 
economic activity and a possible impact on productivity, partici-
pation in the value chain has increased the internal volume of the 
charge of value and the creation of jobs.

Eliminating support may have long-term advantages in the 
future growth of demand. The increase in demand for commodities 
such as meat and dairy products (and the imbalance between sup-
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ply and demand) indicates that distortions in these markets, if they 
continue, will have an even greater negative impact on welfare in 
the future.

An analysis of domestic support shows that government sub-
sidies in the production factor markets aimed at output have influ-
enced world markets and global welfare. Past trends in some com-
modities show that a number of countries began to move away from 
such measures, in particular subsidies, directly related to changes in 
the volume of agricultural production. The decision to ban agricul-
tural export subsidies achieved at the 10th WTO Ministerial Con-
ference in 2015 should help reduce the impact of such subsidies on 
international markets, as it severely limits the use of subsidies in 
conjunction with changes in output. Therefore, the impact of such 
subsidies is limited to the displacement of imports.

Stably low levels of support in these categories indicate that 
tightening control over them is a priority for multilateral negotia-
tions. Even a reduction in the current permissible limits of the use 
of distorting domestic support is likely to be conducive to reducing 
its possible growth in the future.

Internal support tools should be able to effectively reduce or 
limit the negative effects of market failures and at the same time 
should not turn into direct subsidies related to changes in output. In 
this case, it is desirable to maintain some flexibility in policy mea-
sures. In addition, policymakers need to take into account that elim-
inating distortions in this area can have a direct distributional effect 
on households – an issue that must also be addressed. In addition 
to internal support, the results show that policy instruments used 
in other sectors of the economy are also important. Efforts should 
also be focused on other aspects of the reform program, as moving 
resources to other distorted areas, with reduced domestic support, 
may limit or nullify some of the benefits.

It is important to note that non-breaking trade internal support 
aimed at providing public goods can improve well-being. In par-
ticular, both general support services for the sector and the costs of 
research activities have a positive impact. In addition, contributing 
to the sector in mitigating and adapting to climate change will be 
important for ensuring productivity growth and meeting the demand 
of the growing population.

A recent OECD analysis has shown that domestic support and 
restriction of market access continue to create significant distor-
tions in world markets. The results of the study suggest that policies 
on domestic support and market access play a role in influencing 
agri-food trade and welfare. In particular, the removal of domestic 
support and trade barriers contributes to global prosperity, produc-

tion and trade. More uniform measures significantly increase these 
benefits.

Conclusion. The importance of supported commodities in the 
overall trade in agri-food products suggests that the domestic sup-
port policy used by a number of agricultural producer countries can 
have a significant impact on world trade and the economic poten-
tial created as a result of agricultural activities. Support for cap-
ital investments can reduce costs and make domestic production 
cheaper, that will allow it to supplant imports. However, interfer-
ence in the market for factors of production (land, labor and capital) 
will potentially reduce production in other less protected types of 
agricultural activities.

Otherwise, support can partly offset the effects of the market for 
factors of production created by barriers to market access in other 
sectors of agriculture. Analysis of the elimination of domestic sup-
port indicates that the current domestic support policy negatively 
affects the trade in agri-food products. If the current domestic sup-
port policy were to be eliminated or restructured so as not to distort 
the market, the world trade in all agri-food products would grow.

Multilateral trade negotiations on agriculture are complex. After 
the beginning of the Doha round of negotiations in 2001, mixed 
results were achieved. However, the recent agreement of 2015 on 
the abolition of subsidies for the export of agricultural products, as 
well as other measures related to special safeguards and the creation 
of food stocks for food security, give hope that in the nearest future 
a further agreement on internal support and access to markets will 
be adopted. 

Negotiators and policy makers can effectively explore models 
of domestic support for agriculture and their impact on distortions 
in global markets in order to move to concerted policy decisions 
that are effective in correcting and preventing these distortions.
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Андрухів Є.В., Трифонова О.Д. Як спотворення 
торгівлі впливає на ринки сільськогосподарських 
товарів

Анотація. У статті проаналізовано динаміку по-
казників підтримки виробників ОЕСР, розглянуто ос-
новні сировинні товари, які підтримуються, в країнах, 
що входять в базу даних ППП ОЕСР, а також відносна 
підтримка країнами таких продуктів, як: рис, кукуру-
дза, свинина, яловичина, молочні продукти, пшениця, 
цукор, бавовна, визначено внесок в глобальні зміни до-

бробуту від усунення субсидій на певні групи сільсько-
господарських товарів.

Ключові слова: сільськогосподарські товари, ППП, 
АПП, ОЕСР, СОТ.

Андрухив Е.В., Трифонова О.Д. Как искажение 
торговли влияет на рынки сельскохозяйственной 
продукции

Анотация. В статье проанализовано динамику по-
казателей поддержки производителей ОЭСР, рассмо-
трены основные поддерживаемые сырьевые товары в 
странах, входящих в базу данных ППП ОЭСР, а также 
относительная поддержка странами таких продуктов, 
как: рис, кукуруза, свинина, говядина, молочные про-
дукты, пшеница, сахар, хлопок, определен вклад в гло-
бальные изменения благосостояния от устранения суб-
сидий на определенные группы сельскохозяйственных 
товаров.

Ключевые слова: сельскохозяйственные товары, 
ППП, АПП, ОЭСР, ВТО.
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ІНТЕНСИВНІСТЬ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ ЯК ІНДИКАТОР 
СТУПЕНЯ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГОВЕЛЬНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ

Анотація. У статті проаналізовано тенденції між-
народної торговельної інтеграції, досліджено ступінь 
залежності між кількістю діючих регіональних торго-
вельних угод та обсягами світового експорту. Ідентифі-
ковано індикатори міжнародної торговельної інтегра-
ції. Визначено кількісні параметри сучасних тенденцій 
розвитку міжнародної торгівлі як фактору міжнародної 
торговельної інтеграції. 

Ключові слова: міжнародна торговельна інтегра-
ція, міжнародна торгівля, регіональні торговельні уго-
ди, внутрішньорегіональна торгівля, інтенсивність тор-
гівлі, внутрішньогалузева торгівля.

Постановка проблеми. Посилення транснаціоналізації 
виробництва у поєднанні з широкою лібералізацією міжна-
родної торгівлі сприяють зростанню взаємозалежності країн 
світу та інтенсифікації зовнішньоторговельних зв’язків між 
ними, незважаючи на загальну тенденцію зниження темпів роз-
витку міжнародної торгівлі, що спостерігається останні роки. 
Зростання її обсягів та супутні зміни напрямів і регіональної 
структури товаропотоків загалом посилюють інтеграційні про-
цеси на національному, регіональному та глобальному рівнях. 
Розвиток міжнародної торгівлі залишається одним із ключових 
детермінант міжнародної економічної інтеграції.

Найпотужнішою системою глобального регулювання еко-
номічних процесів, яка відіграє визначальну роль у створенні 
умов для торговельної інтеграції країн, є Світова організація 
торгівлі (СОТ). Її діяльність у сфері лібералізації міжнарод-
ної торгівлі призводить до певної уніфікації торгових політик 
країн та їх адаптації до загальноприйнятих правил у рамках 
глобальної системи регулювання, що сприяє розвитку торго-
вельно-економічних відносин країн світу на взаємовигідних 
засадах. Додатковими факторами сприяння міжнародній торго-
вельній інтеграції є: на глобальному рівні – Конференція ООН 
із торгівлі і розвитку (ЮНКТАД) із системою преференцій у 
торгівлі для країн, що розвиваються, та Комісія ООН із права 
міжнародної торгівлі, діяльність якої спрямована на гармоніза-
цію законодавства щодо питань міжнародної торгівлі; на регі-
ональному рівні – міжнародні регіональні інтеграційні угоди 
(зони вільної торгівлі, митні союзи, спільні ринки, економічні 
союзи тощо), основне завдання яких полягає у взаємному зни-
женні податкових, митних та інших бар’єрів між зацікавленими 
у цьому країнами. Всі ці міжнародні регулюючі інститути ство-
рюють сприятливі умови для розвитку торговельних відносин 
між країнами світу, країнами і регіональними угрупуваннями, 
країнами всередині міжнародних регіональних угрупувань 
та між регіональними угрупуваннями. З іншого боку, нерів-
номірність соціально-економічного розвитку країн і регіонів 
світу накладає певні обмеження на обсяги та змінює просто-
рові спрямування торгових потоків, що проявляється у змінах 

їх інтенсивності. У цьому контексті актуальності набувають 
питання визначення сучасних параметрів розвитку міжнарод-
ної торгівлі як одного з ключових факторів торговельно-еконо-
мічної інтеграції країн світу.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Зважаючи на 
прискорений розвиток та посилення глобалізаційних та інтегра-
ційних процесів у світовій економіці, цій проблематиці завжди 
приділялося багато уваги у дослідженнях провідних зарубіж-
них і вітчизняних науковців, зокрема А. Венаблеса, Д. Діона, 
М. Гроссо, К. Дойча, А. Лібмана, Д. Лук’яненка, Т. Циганкової, 
В. Чужикова тощо. Їхні дослідження переважно спрямовані на 
концептуалізацію світових і регіональних інтеграційних процесів 
[1–4]. Значно менше емпіричних досліджень конкретних проявів 
міжнародної торговельної інтеграції як найбільш зрілого склад-
ника і регіональної, і глобальної економічної інтеграції [5; 6].

Міжнародна торговельна інтеграція контролюється низкою 
глобальних міжнародних організацій: Світовим банком (СБ), 
СОТ, Організацією економічного співробітництва і розвитку 
(ОЕСР), Конференцією ООН із торгівлі і розвитку (ЮНКТАД) 
та ін. Вони розробляють методики та досліджують цей процес. 
У 2008 р. СБ започаткував проект щодо світової торгівлі «Інди-
катори світової торгівлі». СОТ щорічно готує доповідь щодо роз-
витку світової торгівлі, висвітлюючи ключові тенденції. У рамках 
ОЕСР проводяться дослідження різних аспектів економічного 
розвитку країн – членів і не членів організації, у тому числі й 
торговельної інтеграції. ЮНКТАД має потужну статистичну 
базу по індикаторах економічного розвитку (UNCTADSTAT) і 
щорічно готує доповідь про торгівлю і розвиток.

Мета статті полягає у дослідженні параметрів динаміки, 
інтенсивності та структури розвитку міжнародної торгівлі в 
контексті сучасних інтеграційних процесів.

Виклад основного матеріалу дослідження. Виходячи з 
наявних у науковій літературі дефініцій міжнародної економіч-
ної інтеграції та торговельної інтеграції, останню можна визна-
чити як процес посилення взаємодії та взаємозалежності країн 
світу на базі зниження або ліквідації транскордонних бар’єрів 
у торгівлі. 

Обсяги міжнародної торгівлі є важливим індикатором сту-
пеня інтеграції країн світу. Сучасна міжнародна торгівля харак-
теризується: по-перше, динамізмом процесу інтеграції, зумов-
леним лібералізацією міжнародної торгівлі на базі гармонізації 
правил торгівлі СОТ та укладанням нових регіональних торго-
вельних угод; по-друге, зменшенням темпів зростання, пов’яза-
них переважно з уповільненням економічного розвитку індустрі-
ально розвинутих країн і світової економіки у цілому; по-третє, 
нерівномірністю інтенсивності торгівлі, спричиненою різницею 
соціально-економічного розвитку країн і регіонів світу. 

Розпочавшись усередині ХХ ст., процеси регіональної 
торговельної інтеграції, підтвердженні укладанням міжнарод-
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них регіональних торговельних угод (МРТУ) різної глибини 
інтеграції, особливо активізувалися наприкінці століття. За 
інформацією СОТ, протягом 1948–1995 рр. у ГАТТ було ноти-
фіковано 124 МРТУ, але на момент створення СОТ (1995 р.) 
лише 38 із них були активними. На початок 2017 р. у СОТ 
зареєстровано майже 280 діючих МРТУ. Решта понад 300 угод 
нині не дієві. Більшість угод (понад 80%) мають двосторон-
ній характер. МРТУ укладалися паралельно зі створенням і 
розвитком глобальної торгової системи, функціонування якої 
базувалося на принципах режиму найбільшого сприяння і 
носило багатосторонній характер [3]. Переважна кількість 
зареєстрованих угод укладені на засадах Зони вільної торгівлі 
(ЗВТ) (87%), меншою мірою представлено угоди про митні 
союзи (7%), зони преференційної торгівлі (6%). Угоди охо-
плюють лібералізацію торгівлі або товарами, або послугами, 
або і товарами, і послугами. На останні припадає 46% усіх 
зареєстрованих угод. Серед укладених угод є як усеосяжні, 
що охоплюють усі предмети торгівлі, так і часткові (у певних 
товарних категоріях). 

Лібералізація міжнародної торгівлі і на глобальному, і на 
регіональному рівні на дво- або багатосторонній основі спри-

яла зростанню кількісних параметрів міжнародної торгівлі. 
Кореляційний аналіз кількості діючих МРТУ та відповідних 
вартісних показників світового експорту за 1970–2016 рр. 
виявив високу залежність між цими факторами міжнародної 
торговельної інтеграції (коефіцієнт кореляції становить 0,94), 
а графічний аналіз підтвердив цей факт (рис. 1). Дослідження, 
проведені Баєром і Бергстрандом, так само виявили позитив-
ний вплив МРТУ на обсяги торгівлі й отримали кількісну 
оцінку цього впливу. Використовуючи гравітаційну модель як 
інструмент дослідження вони дійшли висновку, що угоди про 
ЗВТ збільшують торгівлю між країнами на 58% [7]. 

Підписантами МРТУ є країни з різним рівнем соціаль-
но-економічного розвитку, проте найменше укладається угод 
безпосередньо між розвинутими країнами. Прагнення ство-
рити сприятливі умови зовнішньої торгівлі для національних 
компаній спонукають уряди країн укладати регіональні угоди 
з різними країнами та/або регіональними об’єднаннями країн, 
таким чином сприяючи розширенню міжнародної торговельної 
інтеграції (рис. 2). 

Темпи зростання обсягу світової торгівлі товарами змен-
шилися у 2016 р. до 1,3% порівняно з 2,6% у 2015 р., а вар-

Рис. 1. Динаміка світового експорту та кількості діючих регіональних торговельних угод  
за період 1970–2016 рр.

Джерело: побудовано автором на основі статистичної бази даних СОТ (Regional Trade Agreements 
Information System) та статистичної бази UNCTADSTAT 

Рис. 2. Країни і міжнародні організації – члени СОТ, що уклали найбільше міжнародних регіональних 
торговельних угод станом на червень 2017 р.

Джерело: побудовано за [8]
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Таблиця 1
Індикатори міжнародної торговельної інтеграції

Рівні торговельної інтеграції
Національний Регіональний Глобальний

Відношення експорту, імпорту, суми 
експорту і імпорту країни до ВВП 

Відношення експорту, імпорту, суми 
експорту і імпорту групи країн регіону до 
ВВП регіону

Відношення світового експорту, світового 
імпорту, суми світового експорту та 
імпорту до глобального ВВП країни

Частка зовнішньої торгівлі країни у 
регіональній та світовій торгівлі

Частка внутрішньорегіональної торгівлі в 
сукупній  зовнішній торгівлі регіону

Розподіл міжнародних товарних потоків по 
країнах і регіонах світу

Частка країни на регіональних та світових 
ринках товарів та послуг

Частка внутрішньої, зовнішньої і 
регіональної торгівлі у світовій торгівлі

Індекс порівняльних переваг Частка регіону на світових ринках товарів 
та послуг

Індекс інтенсивності торгівлі між двома 
країнами, між країною і регіональним 
інтеграційним угрупуванням 

Географічна структура експорту й імпорту

Інтенсивність внутрішньогалузевої торгівлі Індекси інтенсивності внутрішньої та 
зовнішньої торгівлі регіону
Інтенсивність внутрішньогалузевої торгівлі

Джерело: сформовано автором за матеріалами СБ, ОЕСР та ЮНКТАД

тість навіть зменшилася через уповільнення розвитку світової 
економіки у цілому та низькі ціни на сировину, що негативно 
позначилося на світовому попиті на імпорт та міжнародну 
торгівлю у цілому. Зростання світового ВВП скоротилося до 
2,3% у 2016 р., зменшившись із 2,7% у 2015 р. У результаті 
можна констатувати, що багаторічна тенденція суттєвого пере-
вищення темпів росту світової торгівлі над темпами росту сві-
тового ВВП (утричі у 90-х роках ХХ ст.) не зберігається. Нато-
мість починаючи з 2012 р. відбулося вирівнювання значень цих 
показників. Така ситуація чинить суттєвий вплив на показники 
інтенсивності міжнародної торгівлі і, відповідно, на результати 
міжнародної торговельної інтеграції [9].

У контексті міжнародної торговельної інтеграції оціню-
вання інтенсивності зовнішньоторговельних зв’язків може 
здійснюватися на національному, регіональному і глобальному 
рівнях із погляду співвідношення відповідних параметрів роз-
витку міжнародної торгівлі. Зазвичай визначаються ступінь 
відкритості економіки, інтенсивність участі в регіональних 

і глобальних торговельних процесах, взаємодія країн одна з 
одною, країн і регіонів, регіонів між собою тощо (табл. 1).

ОЕСР рекомендує інтенсивність міжнародної торгівлі 
визначати як відношення зовнішньоторговельного обороту 
країни, групи країн, світу в цілому до обсягу відповідного вну-
трішнього валового продукту (ВВП). Цей показник відображає 
не тільки значимість міжнародної торгівлі для економіки кра-
їни (групи країн), а й ступінь їх відкритості. 

Дослідження, проведені за методикою ОЕСР, показали, 
що розвинуті країни протягом тривалого періоду (з 1975 р.) за 
ступенем торговельної інтеграції поступаються країнам, що 
розвиваються, демонструючи нижчу інтенсивність міжнарод-
ної торгівлі (відкритість економіки) (рис. 3). Після глобальної 
фінансової кризи 2008–2009 рр. міжнародна торгівля віднови-
лася досить швидко, але вже з 2012 р. показники інтенсивності 
(відкритості економіки) знову почали погіршуватися, причому 
по всіх групах країн. Однією з причин цього, ймовірно, є змен-
шення вартості експорту й імпорту.

Рис. 3. Динаміка інтенсивності міжнародної торгівлі країн, що розвиваються, країн 
із перехідною економікою, розвинутих країн та світу в цілому за період 1970–2016 рр. 

(відношення суми експорту й імпорту до обсягу відповідного ВВП)
Джерело: побудовано з використанням статистичної бази UNCTADSTAT (http://unctadstat.unctad.org/wds/
ReportFolders/reportFolders.aspx)
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Базовими показниками для вимірювання інтенсивності 
регіональної міжнародної торгівлі є внутрішня і зовнішня регі-
ональна торгівля. Внутрішній експорт регіону (групи країн) – 
це сума вартості (або обсягів) експорту країн регіону в торгівлі 
одна з одною, а зовнішній експорт регіону (групи країн) – сума 
вартості (або обсягів) експорту всіх країн регіону в країни, 
що знаходяться поза межами регіону. Аналогічно визнача-
ється внутрішній і зовнішній регіональний імпорт. Але абсо-
лютні показники експорту (імпорту) самі по собі несуть мало 
інформації щодо інтенсивності торгівлі, інформативнішими є 
відносні показники. Так, аналіз розподілу міжнародних това-
ропотоків за географічними регіонами світу дав змогу виявити 
ступінь інтенсивності внутрішньорегіональної та міжрегіо-
нальної торгівлі (табл. 2). Найінтенсивнішою виявилася вну-
трішня торгівля у Європі (68,5% сукупної міжнародної регіо-
нальної торгівлі), Азії (52,3%) та Північній Америці (50,2%). 
Основними зовнішніми ринками країн Європи є Азія та Пів-
нічна Америка; країн Північної Америки – Азія й Європа; 
Азії – Північна Америка й Європа; Африки – Азія й Європа.

Створення регіональних інтеграційних об’єднань, як пра-
вило, реалізує бажання країн-учасниць забезпечити своїм 
компаніям вільний доступ до зарубіжних ринків збуту і на цій 
основі збільшити інтенсивність зовнішньої торгівлі. Обсяг вну-
трішньорегіональної торгівлі та його частка в сукупній торгівлі 

об’єднання країн як індикатори ступеня інтеграції свідчать про: 
по-перше, рівень можливості реалізації експортного потенціалу 
країн на внутрішньому ринку об’єднання; по-друге, необхідність 
диверсифікації ризиків зовнішньоторговельної діяльності. Чим 
вищий ринковий потенціал і безпечніше бізнес-середовище на 
ринках країн угрупування, тим вищою є частка міжнародної вну-
трішньорегіональної торгівлі, що підтверджується відповідними 
показниками по основних регіональних інтеграційних угрупу-
ваннях (рис. 4). Так, у ЄС як об’єднанні країн із високим рин-
ковим потенціалом і стабільним економічним та політико-пра-
вовим середовищем внутрішньорегіональна торгівля перевищує 
60%, проте в АСЕАН вона знаходиться на рівні 23–24%, у  
МЕРКОСУР – менше 20% тощо. 

Незважаючи на певні успіхи регіональних торгових полі-
тик у збільшенні інтенсивності експорту, проведений аналіз 
показав, що динаміка питомої ваги міжнародної внутрішньоре-
гіональної торгівлі більшості регіональних інтеграційних угру-
пувань не є позитивною. Одним з основних факторів цього, 
на думку автора, є подальше розширення спектру просторової 
торговельної інтеграції тепер уже не окремих країн – учасниць 
регіонального інтеграційного об’єднання, а всього угрупу-
вання у цілому. Так, ЄС уклав міжнародні регіональні торго-
вельні угоди на двосторонній основі майже із 40 країнами та 
невеликими регіональними групами країн, АСЕАН – із шістьма 

Таблиця 2
Розподіл міжнародних регіональних товаропотоків за географічними регіонами світу

Регіони походження 
експорту

Регіони призначення експорту

Північна 
Америка

Південна та 
Центральна 

Америка
Європа СНД Африка Середній 

Схід Азія Світ

Світ 17.3 4.0 36.7 2.8 3.5 4.2 29.7 100.0
Північна Америка 50.2* 8.6 15.2 0.7 1.7 3.2 20.2 100.0
Південна та Центральна 
Америка 24.8 25.8 16.4 1.4 2.5 2.4 24.5 100.0

Європа 7.9 1.7 68.5 3.2 3.3 3.4 10.8 100.0
СНД 3.9 0.9 52.4 17.8 2.1 3.1 18.2 100.0
Африка 7.0 5.1 36.2 0.4 17.7 3.3 27.3 100.0
Середній Схід 7.7 0.8 11.5 0.5 2.8 8.8 53.9 100.0
Азія 18.0 3.1 15.2 2.1 3.5 5.1 52.3 100.0

* Напівжирним шрифтом позначено обсяги внутрішнього регіонального експорту
Джерело: World Trade Organization. International Trade Statistics, 2015

 
Рис. 4. Частка внутрішньорегіонального експорту в сукупному експорті основних 

регіональних інтеграційних угруповань (%), 2000 р. та 2016 р.
Джерело: побудовано з використанням статистичної бази UNCTADSTAT. http://unctadstat.unctad.org/wds/
ReportFolders/reportFolders.aspx
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Таблиця 3
Інтенсивність міжнародної внутрішньогалузевої торгівлі у США, Німеччині, Китаї та Україні по деяких типах товарів (2015 р.)

Види товарів США Німеччина Китай Україна
Сири 0,985 0,996 0,57 0,657
Цукор, патока і мед 0,982 0,893 0,676 0,174
Кондитерські вироби з цукру 0,968 0,828 0,308 0,56
Лікарські та фармацевтичні продукти 0,994 0,907 0,822 0,157
Медикаменти (вкл. ветеринарні лікарські засоби) 0,968 0,667 0,41 0,149
Папір і картон 0,994 0,819 0,62 0,679
Сільськогосподарська техніка (за винятком тракторів)  і частини 0,991 0,637 0,47 0,278
Трактори 0,966 0,514 0,402 0,186
Моторні транспортні засоби для перевезення вантажів 0,971 0,578 0,152 0,272
Дорожні транспортні засоби 0,957 0,452 0,128 0,344
Частини та приладдя для транспортних засобів 0,999 0,792 0,906 0,309
Мотоцикли 0,97 0,869 0,101 0,073
Залізничні транспортні засоби та супутнє обладнання 0,957 0,815 0,436 0,361
Літаки і пов'язане з ними обладнання; космічні апарати 0,915 0,724 0,221 0,269
Чоловічій одяг із текстилю 0,963 0,701 0,122 0,748
Жіночий одяг із текстилю 0,948 0,646 0,079 0,89
Взуття 0,991 0,658 0,098 0,604

Джерело: розраховано за статистичною базою UNCTADSTAT: http://unctadstat.unctad.org/wds/ReportFolders/reportFolders.aspx

країнами тощо, що збільшує зовнішні торговельні потоки і, 
відповідно, впливає на показник внутрішньорегіональної тор-
гівлі. Факт збільшення кількості регіональних угод у цілому, як 
зазначалося вище, позитивно впливає на інтенсивність міжна-
родної торгівлі, а отже, і на міжнародні інтеграційні процеси. 

Міжнародна торговельна інтеграція відбувається не тільки 
на макрорівні, а й на секторальному (галузевому) рівні. Роз-
виток внутрішньогалузевої торгівлі, тобто наявність експорт-
но-імпортних потоків диференційованих продуктів однакових 
галузей між країнами, є позитивним фактором посилення інте-
граційних зв’язків між країнами, що переконливо доведено 
П. Кругманом [11]. 

Стандартним інструментом аналізу внутрішньогалузевої 
торгівлі є індекс Грубеля-Ллойда [12]. Чим ближче значення 
індексу до 1, тим більшим є перетин товарних потоків у рам-
ках галузі між країнами, тим більше інтегровані країни. Нульове 
значення індексу означає, що внутрішньогалузева торгівля від-
сутня – країна лише експортує або лише імпортує даний продукт. 

Дослідження показують, що в розвинутих країнах внутріш-
ньогалузева торгівля по багатьох галузях є значно інтенсивні-
шою, ніж у країнах нижчого рівня розвитку. Результати розра-
хунків показників інтенсивності внутрішньогалузевої торгівлі, 
проведені по деяких країнах і товарних групах (табл. 3), демон-
струють високу інтенсивність внутрішньогалузевої торгівлі у 
США практично по всіх обраних товарах, водночас у Німеччині 
висока інтенсивність характерна лише для сирів, лікарських і 
фармацевтичних товарів, цукру, патоки і меду, нижчу, але вище 
середнього рівня, інтенсивність має торгівля кондитерськими 
виробами, папером і картоном, залізничними транспортними 
засобами, мотоциклами тощо. У Китаї високою є інтенсивність 
внутрішньогалузевої торгівлі частинами та приладдям для 
транспортних засобів. В Україні найвищі показники інтенсив-
ності внутрішньогалузевої торгівлі характерні для жіночого та 
чоловічого одягу з текстилю, паперу і картону та сирів.

Висновки. Результати проведеного дослідження засвід-
чили, що процеси лібералізації на глобальному і регіональному 
рівнях позитивно впливають на процеси міжнародної торго-

вельної інтеграції, що проявляється у збільшенні обсягів та 
інтенсивності міжнародної торгівлі та укладанні нових регіо-
нальних торговельних угод.

Дослідження частки внутрішньорегіональної торгівлі в 
основних регіональних торговельних угрупуваннях показало, що: 
1) угрупування, в яких провідну роль відіграють розвинуті країни. 
демонструють високий ступінь інтеграції (ЄС, НАФТА, АФТА); 
2) для регіональних торговельних угрупувань, утворених краї-
нами, що розвиваються, зберігається домінуюча роль третіх країн 
як експортних ринків та постачальників товарів і технологій; 3) у 
більшості регіональних угрупувань спостерігається негативна 
динаміка показника частки внутрішньорегіональної торгівлі, 
зумовлена, на думку автора, розширенням просторової торговель-
ної інтеграції угрупувань, лише у АСЕАН та ЕКОВАС проявля-
ється тенденція до посилення інтеграції всередині угрупувань. 

Позитивним фактором посилення інтеграційних зв’язків 
між країнами є наявність внутрішньогалузевої торгівлі. Дослі-
дження показують, що в розвинутих країнах внутрішньога-
лузева торгівля по багатьох галузях є значно інтенсивнішою, 
ніж у країнах нижчого рівня розвитку. Результати розрахунків 
показників інтенсивності внутрішньогалузевої торгівлі, прове-
дені по деяких країнах і товарних групах, демонструють високу 
інтенсивність внутрішньогалузевої торгівлі у США практично 
по всіх обраних товарах, водночас у Німеччині висока інтен-
сивність характерна для меншої кількості категорій товарів, 
показники інтенсивності по решті товарів знаходяться на 
середньому рівні, а в Китаї та Україні внутрішньогалузева тор-
гівля присутня у незначній кількості галузей.
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Гордеева Т.Ф. Интенсивность международной 
торговли как индикатор степени международной 
торговой интеграции

Аннотация. В статье проанализированы тенденции 
международной торговой интеграции, исследована сте-
пень зависимости между количеством действующих 
региональных торговых соглашений и объемами ми-
рового экспорта. Идентифицированы индикаторы меж-
дународной торговой интеграции. Определены количе-
ственные параметры современных тенденций развития 
международной торговли как фактора международной 
торговой интеграции. 

Ключевые слова: международная торговая инте-
грация, международная торговля, региональные торго-
вые соглашения, внутрирегиональная торговля, интен-
сивность торговли, внутриотраслевая торговля.

Gordeeva T.F. The intensity of international trade as 
a indicator of transborder trade integration

Summary. This study investigates the tendencies of in-
ternational trade integration process, the level of correlation 
between the number of active commercial agreements and 
the volume of world export was examined. The indicators 
of international commercial integration were identified. 
Study also shows the calculated parameters of modern de-
velopment tendencies in international trade as a factor of 
international commercial integration.

Keywords: international trade integration, international 
trade, regional trade agreement, intra-regional trade, trade 
intensity, intra-industry trade.
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АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ СПІВПРАЦІ 
УКРАЇНИ ТА ПОЛЬЩІ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА НАПРЯМИ ЗМІН
Анотація. У статті досліджено актуальні питання 

соціально-економічної співпраці України та Польщі. 
Проаналізовано стан та динаміку міграційних проце-
сів трудових ресурсів між державами, а також запро-
поновано шляхи подолання негативних наслідків цих 
процесів для України. Визначено основні стратегічні 
орієнтири співпраці в галузях інвестиційної діяльності, 
торгівлі, освіти і туризму.

Ключові слова: співпраця, транскордонна співпра-
ця, міграція трудових ресурсів, проблеми трудової мі-
грації, інвестиційна діяльність, торговельні відносини, 
освіта, туризм.

Постановка проблеми. Розвиток багатоаспектних взає-
мин з Польщею має пріоритетний характер. Це обумовлено 
важливим місцем Республіки Польща у зовнішньоекономічній 
політиці нашої держави, її суттєвою роллю у підтримці регіо-
нальної безпеки та сприянні Україні стати в майбутньому пов-
ноправним членом ЄС.

В умовах сьогодення взаємна вигода стосунків між Поль-
щею та Україною підтверджується тим, що для нашої країни 
Польща залишається в п’ятірці країн, що є найбільшими поста-
чальниками туристів. Українці ж роблять вигідний бізнес на 
польських товарах, не дуже дорогих і хорошої якості, а для 
Польщі наша країна виступає найбільшим постачальником 
робочої сили та студентства.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемам 
розвитку взаємовигідних соціально-економічних відносин між 
нашою державою і Республікою Польща та шляхам їх розв’я-
зання присвячено чимало наукових досліджень та праць таких 
авторів, як, зокрема, Б. Андрушків, Я. Антошек, В. Борщевський, 
В. Будкін, А. Мазаракі, М. Мальський, Т. Мельник, Н. Мікула, 
А. Мокій, Є. Савельєв, К. Рейман, А. Філіпенко, М. Янків.

Виділення невирішених раніше частин загальної про-
блеми. В останніх наукових дослідженнях і публікаціях з 
питань соціально-економічної співпраці між Україною та 
Польщею мало уваги приділяється тим механізмам взаємо-
дії між обома країнами, які б задовольняли спільні інтереси 
держав-сусідів у розв’язанні спільних актуальних проблем з 
питань трудової міграції, торговельної, інвестиційної діяльно-
сті, туризму та освіти.

Мета статті полягає у визначенні основних завдань, які 
стоять на шляху подальшого розвитку соціально-економічної 
співпраці між Україною та Польщею, а на цій основі – роз-
робці нових напрямів, механізмів взаємовигідних відносин між 
обома країнами у пріоритетних сферах господарювання.

Виклад основного матеріалу дослідження. Україн-
сько-польська стратегічна співпраця виходить далеко за межі 
інтересів цих двох країн, адже Україна і Польща – це дві най-
більші держави Центрально-Східної Європи, а їх соціаль-
но-економічна та політична стабільність суттєво впливає на 

загальноєвропейську і регіональну безпеку, що є надзвичайно 
важливим як для всієї Європи, так і для світу загалом.

Основними мотивами встановлення відносин стратегічного 
партнерства між Україною та Польщею на початку 90-х рр. 
ХХ ст. стали зіставні економічні, військові, фінансові, техноло-
гічні та гуманітарні потенціали, що давало змогу на паритетних 
засадах встановлювати особливий статус двосторонніх відносин; 
ключова роль у регіоні Центрально-Східної Європи та спільні 
погляди на питання розвитку регіональної та європейської без-
пеки; схожі нереалізовані завдання щодо інтеграції до європей-
ських та євроатлантичних структур; зацікавленість у довгостро-
ковій співпраці у багатьох галузях господарювання [1, с. 94].

Як наслідок, за роки незалежності Україна напрацювала 
хороші взаємини у різних сферах соціально-економічного та полі-
тичного життя зі своєю західною сусідкою, яка першою визнала 
нашу незалежність. Ця співпраця завершилась розробкою та реа-
лізацією багатьох спільних проектів і програм. Зокрема, це великі 
геополітичні та економічні проекти (підготовка до чемпіонату з 
футболу Євро-2012 та його проведення, будівництво магістраль-
ного трубопроводу «Броди-Плоцьк»), регіональні проекти в галузі 
транскордонного співробітництва (створення міжнародних та 
міжрегіональних асоціацій «Карпатський Єврорегіон», «Євроре-
гіон «Буг») та українсько-польського прикордоння (підвищення 
ефективності діючих та відкриття нових пунктів перетину кор-
дону, запровадження режиму малого прикордонного руху), а 
також інші проекти торговельно-економічного, науково-техніч-
ного та культурно-гуманітарного напрямів.

Сьогодення ставить нові виклики у визначенні основних 
пріоритетних точок соціально-економічної співпраці з ураху-
ванням національних інтересів та стратегічних орієнтирів обох 
країн, а також динаміки змін зовнішнього середовища.

З набуттям Польщею у 1999 р. членства в НАТО та у 2004 р. – 
в ЄС характер українсько-польських відносин почав змінюва-
тися, перетворюючись з відносин між державами з однаковим 
міжнародно-правовим статусом і близьким за соціально-еконо-
мічними показниками розвитком на відносини між країнами з 
різним міжнародно-правовим статусом (Польща – повноправ-
ний член ЄС, а Україна лише підписала політичну та економічну 
частини Угоди про асоціацію з ЄС [2]), а також дещо різними 
макроекономічними показниками розвитку цих країн (табл. 1).

З табл. 1 видно, що показники ВВП в обох країнах пока-
зують позитивну динаміку. Та їх зростання є неоднаковим. 
Зокрема, в Україні показник номінального ВВП у 2015 р. збіль-
шився в 1,9 рази порівняно з 1995 р., а в Польщі – в 3,4 рази, 
показник ВВП на одну особу – в 2,2 рази в Україні та в 3,4 рази 
у Польщі. За підсумками 2015 р. показник номінального ВВП 
Польщі більше ніж у 5 разів, а показник ВВП на одну особу у 
6 разів перевищують аналогічні показники по Україні.

Частки аграрного сектору, промисловості та сфери послуг 
у виробництві ВВП досліджуваних країн за 2015 р. також 
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свідчать про те, що економіка нашої сусідки має більше ознак 
постіндустріального розвитку, бо характеризується вищою 
часткою сфери послуг (64% проти 60% в Україні) та меншою 
часткою аграрного виробництва (3% проти 14% в Україні).

Як бачимо, реалізовані ринкові реформи і вступ до ЄС мали 
наслідком те, що умови для розвитку бізнесу в Польщі стали 
сприятливішими, ніж в Україні. Це підтверджують дані рейтингу 
легкості ведення бізнесу у доповіді Світового Банку “Doing 
Business”. Зокрема, Польща за підсумками рейтингу 2015 р. 
посіла 25 місце серед 189 аналізованих країн, у 2016 р. – 24 місце 
серед 190 країн, Україна –83 та 80 місця відповідно [3].

Також згідно з аналітичним оглядом у другому кварталі 
2017 р. зростання економіки Польщі становило 3,9%, а еко-
номіки України – 2,4% порівняно з аналогічним періодом 
2016 р. [4].

Незважаючи на потужний поступ Польщі на шляху еко-
номічного зростання, Україна продовжує залишатись вигід-
ним партнером в різних напрямах соціально-економічної 
співпраці, про що свідчать офіційні документи, підписані на 
міжурядових рівнях, а саме Угода між Кабінетом Міністрів 
України та Урядом Республіки Польща про економічне спів-
робітництво від 4 березня 2005 р. [5]; Угода між Кабінетом 
Міністрів України та Урядом Республіки Польща про пра-
вила місцевого прикордонного руху від 28 березня 2008 р. 
[6]; Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Рес-
публіки Польща про співробітництво в галузі інформації від 
19 вересня 2008 р. [7]; Угода між Україною та Республікою 
Польща про соціальне забезпечення від 18 травня 2012 р. [8]; 
Угода між Міністерством освіти і науки України та Міністром 
національної освіти Республіки Польща про співробітництво 
в галузі освіти від 19 січня 2015 р. [9].

В економічних відносинах України й Польщі після кіль-
кох років стагнації (2012–2015 рр.) з 2016 р. спостерігається 
позитивна динаміка порівняно з аналогічним періодом 2015 р. 

(табл. 2): товарообмін між країнами збільшився на 13,7% і склав 
4 892,9 млн. дол. США, обсяг українського експорту збіль-
шився на 11,3% і склав 2 200,2 млн. дол. США, а польського 
імпорту – на 15,9% і становив 2 692,7 млн. дол. США [10].

Основні експортні групи товарів за 2016 р. такі: чорні 
метали (19,3%); електричні машини (12,5%); руди, шлаки і зола 
(8,8%); деревина і вироби з деревини (8,5%). У товарній струк-
турі імпорту переважали палива мінеральні, нафта і продукти 
її перегонки (15,9%); пластмаси, полімерні матеріали (9,2%); 
електричні машини (8,8%); реактори ядерні, котли, машини 
(8,7%); засоби наземного транспорту, крім залізничного (3,6%). 
Основу експорту послуг за результатами 2016 р. склали такі 
види: переробні (41,8%), транспортні (30,4%), інформацій-
но-телекомунікаційні (11,9%), ділові (7,9%) та туристичні 
послуги (4,2%). В імпорті переважали транспортні (44,6%), 
ділові (14,4%), фінансові (7,4%), інформаційно-телекомуніка-
ційні (8,3%) та туристичні послуги (8,3%) [11].

Згідно з прогнозами експертів завдяки Угоді про зону віль-
ної торгівлі України з ЄС, яка набула чинності 1 січня 2016 р., 
товарообіг між Польщею та Україною може збільшитися на 
432 млн. дол. США на рік. Зокрема, польські урядовці прогно-
зують збільшення експорту до України за такими товарними 
групами, як автомобілі і автозапчастини, техніка та електрооб-
ладнання, пластмаса та вироби з неї, м’ясо та харчові продукти, 
косметичні вироби та засоби особистої гігієни [12]. Ці товари 
користуються великим попитом в нашій державі завдяки висо-
кій якості та доступним цінам.

Польські компанії найбільше виграють завдяки скасуванню 
митних бар’єрів та впровадженню європейського законодав-
ства в Україні, що, безумовно, буде сприяти покращенню умов 
торгівлі.

Ще однією проблемою українсько-польських економічних 
відносин є збереження негативного сальдо взаємної торгівлі з 
Польщею як товарами, так і послугами. Окремими причинами 

Таблиця 1
Порівняння ключових макроекономічних показників України та Польщі

Показники Роки
1995 2004 2015

Україна Польща Україна Польща Україна Польща
Номінальний ВВП (млрд. дол. США) 48,21 139,41 64,84 253,53 90,61 474,78
ВВП на одну особу (тис. дол. США) 0,94 3,7 1,37 6,6 2,11 12,5
Частка аграрного виробництва у ВВП (%) 15,4 5,29 11,9 3,7 14 2,78
Частка промисловості у ВВП (%) 47,5 37,4 35,9 32,4 25,9 33,5
Частка сфери послуг у ВВП (%) 41,9 57,3 52,2 63,9 60,1 63,7

Джерело: FactCheck за даними Євростату

Таблиця 2
Торгівля товарами та послугами між Україною та Республікою Польща, млн. дол. США

Рік Експорт в Польщу Імпорт в Україну Сальдо зовнішньої торгівлі з РП Взаємні обсяги торгівлі
товари послуги товари послуги товари послуги товари послуги

2010 1 787,2 1 878,7 2 788,8 2 924,4 -1 001,6 -1 045,7 4 576,0 4 803,1
2011 2 794,1 2 927,7 3 183,3 3 321,4 -389,2 -393,7 5 977,4 6 249,1
2012 2 576,2 2 717,6 3 567,1 3 743,5 -990,9 -1 025,9 6 143,3 6 461,1
2013 2 547,8 2 761,1 4 068,7 4 234,3 -1 520,9 -1 473,2 6 616,5 6 995,4
2014 2 645,0 2 844,7 3 067,4 3 212,3 -422,4 -367,6 5 712,4 6 057,0
2015 1 977,5 2 158,1 2 324,5 2 420,9 -347 -262,8 4 302,0 4 579,0
2016 2 200,2 2 424,3 2 692,7 2 827,0 -492,5 -402,7 4 892,9 5 251,3

Джерело: складено автором за даними Держстату України
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цього є недостовірне декларування суб’єктами ЗЕД імпорто-
ваних товарів; заниження митної вартості; контрабандне вве-
зення товарів; «човникова» прикордонна торгівля; розбіжності 
даних митної статистики України та Республіки Польща, хоча 
останнім часом спостерігається тенденція до зменшення масш-
табів неузгодженості статистичних даних.

Ще одним важливим напрямом співпраці України і Польщі 
є посилення інвестиційного співробітництва. Адже для еконо-
міки України іноземні інвестиції – це той ресурс, який може 
найбільше сприяти підвищенню ефективності функціонування 
вітчизняних підприємств, отже, розвитку відповідних терито-
рій, міст та регіонів.

Перші ознаки інвестиційно-виробничої співпраці України 
та Польщі супроводжувалися низкою негативних явищ, а саме 
недосконалою галузевою структурою та формами залучення 
польських інвестицій, низьким обсягом інвестування, висо-
кою концентрацією інвестицій в окремих регіонах України, 
незадовільною участю польських інвесторів в інноваційних 
процесах [13, с. 259]. Динаміка інвестиційної співпраці двох 
держав починає демонструвати зростаючу тенденцію лише з 
боку Польщі з 2015 р. (рис. 1).

Згідно з даними Держстату України станом на 31 грудня 
2016 р. сума прямих польських інвестицій, вкладених в еконо-
міку України, становила 760,4 млн. дол. США (на кінець 2015 р. – 
758,3 млн. дол. США). У польську економіку на цей період було 
вкладено 44,4 млн. дол. США прямих українських інвестицій 
(на кінець 2015 р. – 50,2 млн. дол. США) [14, с. 9, 35].

Отже, Польща залишається серед топ-10 інвесторів Укра-
їни, а от українські інвестиції у Польщі незначні і не входять 
навіть у топ-20. Україна залишається, на жаль, слабким інвесто-
ром для Польщі. Однак українські дипломати наголошують на 
тому, що обсяг реальних українських інвестицій в Республіці 
Польща, які не враховуються офіційною статистикою, переви-
щує 1 млрд. дол. США. Адже офіційна статистика не обліковує 
кошти, які витрачають українці в Польщі, перебуваючи там на 
заробітках (українці складають 68% іноземців, які працюють у 
Польщі офіційно).

Згідно з даними Держстату на кінець 2016 р. в Україні 
рівень безробіття складав близько 9,4%, або 1,7 млн. осіб. 
У селах рівень безробіття ще вищий – 10,4% або майже 
600 тис. осіб працездатного населення. Статистика Мінфіну 

показує, що середня зарплата в Україні становить 5 406 грн., 
або близько 190 євро. Та майже 500 тис. осіб в Україні отри-
мують зарплату, меншу за мінімальну. Ще 1,9 млн. осіб заро-
бляють 1 147–1 500 грн. Тим часом рівень зарплат в сусідніх 
країнах значно перевершує наш. У Румунії середня зарплата 
становить 395 євро, в Угорщині – 497 євро, у Чехії – 702 євро, у 
Словаччині – 745 євро, у Польщі – 750 євро [15].

Зростаючі економіки вимагають приросту робочої сили, 
особливо за нижчу вартість, і нестачі робочих місць там не 
спостерігається. Працездатне населення цих країн часто виїж-
джає ще далі на захід, а саме у Німеччину, Францію, Велико-
британію. Цим країнам вдається підтримувати економічне 
зростання, зокрема, завдяки робочій силі із сусідніх країн, що 
не входять в ЄС.

Головним імпортером українських працівників, безсум-
нівно, є Польща. За роботу, яка не вимагає високої кваліфіка-
ції, там можна заробляти в два-три рази більше, ніж в Україні 
отримує людина з вищою освітою. Якщо у 2015 р. тут працю-
вало близько мільйона українців, то у 2016 р. для українських 
робітників були відкриті ще 900 тис. робочих віз, а ще 1 млн. 
Союз підприємців і роботодавців Польщі збирається видати у 
2017 р. Йдеться тільки про офіційно працевлаштованих співві-
тчизників. Союз підприємців Польщі відзначає, що зростання 
кількості мігрантів з України принесло польському бюджету 
майже 2 млрд. євро за рік – сума, яка більш ніж удвічі переви-
щує третій транш України від МВФ [15].

Міграція захопила не лише вітчизняних безробітних та 
незадоволених роботою, але й наше студентство. Адже нав-
чання у ВНЗ країн ЄС дає більше можливостей для подальшого 
працевлаштування, зокрема за кордоном. Ще одним стимулом 
навчання наших абітурієнтів у Польщі є вартість. З 2015 р. спо-
чатку польські приватні, а згодом і державні університети зни-
зили вартість навчання для українців, подекуди вдвічі (напри-
клад, Люблинський політехнічний університет знизив ціни 
з 2 000 євро до 1 000 євро за рік на окремих спеціальностях; 
Краківський педагогічний університет знизив ціни на усі спеці-
альності вдвічі, а саме з 2 000 євро до 1 000 євро за рік).

Уже понад 50 тис. студентів з України навчаються в одній 
лише Польщі, і з кожним роком цей показник збільшується, 
позбавляючи Україну кваліфікованих талановитих громадян, 
які будуть працювати на економіки інших країн.
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Висновки. Узагальнюючи стан, основні проблеми соціаль-
но-економічної співпраці між Україною та Польщею, можемо 
зазначити, що нові стратегічні орієнтири повинні стосуватися:

– посилення торговельних відносин шляхом проведення 
політики імпортозаміщення та стимулювання експорту з боку 
України не лише в торгівлі товарами з польськими партнерами, 
але й у торгівлі послугами; насамперед це стосується покра-
щення пропозиції транспортних, освітніх, ділових, фінансових, 
страхових, комп’ютерних і туристичних послуг;

– відновлення та налагодження інвестиційної співпраці 
шляхом проникнення та закріплення вітчизняного капіталу в 
польську економіку через заснування спільних підприємств та 
реалізацію спільних інвестиційних проектів;

– вирішення проблем трудової міграції та подолання її 
негативних наслідків для України шляхом створення умов для 
скорочення виїзду трудових мігрантів на заробітки до Польщі, 
зокрема, через розвиток організованої та безпечної внутрішньої 
трудової міграції, відродження місцевої економічної ініціативи 
та розвиток малого підприємництва; формування сучасних 
організаційно-правових механізмів стимулювання залучення 
коштів трудових мігрантів у розвиток підприємництва шляхом 
сприятливої кредитної, валютної, податкової політики; ство-
рення інституційної бази для вдосконалення функціонування 
транскордонного ринку праці з урахуванням тенденцій його 
кон’юнктури, можливостей правового захисту громадян, які 
працюють за кордоном; удосконалення системи інформацій-
но-консультативної підтримки українських трудових мігрантів 
зусиллями громадських організацій, місцевих територіальних 
громад, ЗМІ по обидва боки кордону;

– продовження реформи системи вищої освіти в Україні з 
урахуванням передового досвіду ЄС у цій галузі; залучення до 
цього процесу польських партнерів з метою напрацювання та 
реалізації спільних освітніх проектів та програм;

– подальшого розвитку українсько-польського тран-
скордонного співробітництва в галузі туризму, що передбачає 
територіальне стимулювання розвитку туризму, використання 
туристичних зв’язків для укріплення взаєморозуміння й довіри 
між країнами, розробку спільних стандартів обслуговування 
туристів та спільних туристичних маршрутів, оцінку туристич-
них ресурсів та інфраструктури, аналіз інвестиційних пропо-
зицій на рівні певних адміністративно-територіальних одиниць 
щодо реалізації спільних туристичних бізнес-проектів.
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Грищук А.М. Актуальные вопросы социально-
экономического сотрудничества Украины и Польши: 
современное состояние и направления изменений

Аннотация. В статье исследованы актуальные во-
просы социально-экономического сотрудничества 
Украины и Польши. Проанализированы состояние и 
динамика миграционных процессов трудовых ресур-
сов между государствами, а также предложены пути 
преодоления негативных последствий этих процессов 
для Украины. Определены основные стратегические 
ориентиры сотрудничества в областях инвестиционной 
деятельности, торговли, образования и туризма.

Ключевые слова: сотрудничество, трансграничное 
сотрудничество, миграция трудовых ресурсов, пробле-
мы трудовой миграции, инвестиционная деятельность, 
торговые отношения, образование, туризм.

Hryshchuk A.M. Actual issues of socio-economic 
cooperation of Ukraine and Poland: current state and 
directions of changes

Summary. The article deals with the research of the ac-
tual issues of socio-economic cooperation between Ukraine 
and Poland. The state and dynamics of migration processes 
of labor resources between states have been analyzed and 
ways of overcoming the negative consequences of these 
processes for Ukraine have been proposed. The main strate-
gic guidelines for cooperation in investment, trade, educa-
tion and tourism have been defined.
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РОЗВИТОК СИСТЕМИ  
КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ  

НА ОСНОВІ ГЛОБАЛЬНОГО ДОГОВОРУ ООН
Анотація. Розглянуто основні теоретичні детер-

мінанти та прикладні аспекти корпоративної соціаль-
ної відповідальності (КСВ). Визначено платформи та 
вектори реалізації КСВ суб’єктами підприємницької 
діяльності. Зазначено, що в сучасному інтеграційно-
му середовищі соціальна відповідальність виступає 
інструментом підвищення рівня конкурентоздатності 
компаній. Стратегія соціальної відповідальності не має 
широкого практичного застосування серед українських 
підприємств, відсутній чіткий механізм контролю впро-
вадження заходів із соціальної відповідальності.

Ключові слова: Глобальний договір ООН, корпора-
тивна соціальна відповідальність, соціальні інвестиції, 
конкурентоздатність.

Постановка проблеми. Протягом останніх п’яти років 
значні зміни відбулися на рівні поінформованості про соці-
альну відповідальність залежно від розміру підприємств, регі-
ону їх розміщення та сфери діяльності. У дослідженні 2016 р. 
простежується пряма залежність – чим більше підприємство, 
тим вищий рівень поінформованості.

Половина українських підприємств уважає, що політики і 
практики соціальної відповідальності повинні впроваджува-
тися кожною компанією. Протягом останніх років інтенсив-
ність упровадження соціально відповідальних заходів зросла 
з 31,3% компаній, які робили це постійно у 2011 р., до 55% у 
2016 р. [6].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Реалізація 
основних концептів Глобального договору ООН сприяє під-
вищенню рівня корпоративної соціальної відповідальності 
підприємств як приватного, так і державного сектору. Вітчиз-
няні та іноземні дослідники наголошують на багатогранності 
та глибинному впливу КСВ на формування рівня конкуренто-
спроможності суб’єктів господарювання [1–3; 5]. Водночас в 
умовах динамічних змін зовнішнього середовища перспективи 
та напрями реалізації КСВ потребують уточнення та деталізації 

Мета статті полягає у розкритті сутності поняття «корпо-
ративна соціальна відповідальність» (КСВ), сучасних тенден-
цій реалізації транснаціональними корпораціями основних 
положень Глобального договору ООН; виявленні перспектив-
них векторів адаптації КСВ в Україні.

Виклад основного матеріалу дослідження. Глобальний 
договір ООН (United Nations Global Compact) – ініціатива 
ООН, спрямована на сприяння соціальній відповідальності 
бізнесу та підтримку вирішення підприємницькими колами 
проблем глобалізації та створення стабільнішої та всеохоплю-
ючішої економіки.

Станом на вересень 2016 р. до Глобального договору при-
єдналося більше ніж 8 500 компаній та організацій із більш як 

130 країн світу [1]. Глобальний договір є повністю добровіль-
ною ініціативою, що дає унікальну можливість приєднання 
до мережі лідируючих компаній світу. Крім того, Глобальний 
договір надає чудову можливість для обміну досвідом та успіш-
ними бізнес-практиками у соціальній сфері та сфері охорони 
навколишнього середовища. Таким чином, утворюється нове 
бізнес-середовище, що, не порушуючи принципів конкуренції, 
впроваджує принципи соціальної відповідальності не тільки на 
національному, а й на регіональному та глобальному рівнях.

Серед основних чинників, які спонукають компанії впро-
ваджувати соціально відповідальні заходи, на першому плані 
стоять моральні міркування та внутрішнє спонукання. Проте 
досить вагомими є такі чинники, як зростання продажів ком-
панії, копіювання дій конкурентів та запит із боку органів міс-
цевої влади. Порівняно з 2011 р. пріоритетність факторів для 
компаній не змінилася, проте вдвічі зросла кількість компаній, 
для яких конкурентний чинник став досить вагомим.

Як і в 2011 р., політика соціальної відповідальності укра-
їнських компаній спрямовується передусім на їх співробітни-
ків та споживачів. Переважну частину заходів із соціальної 
відповідальності можна віднести до трудових практик: заходи 
з розвитку власного персоналу, відмова від використання при-
мусової та дитячої праці, відсутність дискримінації, впрова-
дження програм поліпшення умов праці, а також до заходів із 
захисту здоров’я і безпеки споживачів. Найменш поширеними 
для українських підприємств є заходи щодо захисту природних 
ресурсів та співпраці з громадськістю [6].

Найпоширенішим напрямом соціальної відповідальності 
для українських підприємств є трудові практики: три чверті 
опитаних українських компаній здійснюють різноманітні соці-
ально відповідальні заходи для власного персоналу. Незмінною 
з 2011 р. залишилася пріоритетність соціально відповідальних 
заходів щодо власних працівників: заходи з оплати праці, регу-
лювання робочого часу та відсутність дискримінації під час 
прийому на роботу [8].

Лише третина компаній здійснює соціальні інвестиції в 
розвиток громади, трохи більше підприємств надають різно-
манітну допомогу регіону, де розташовані їхні підприємства. 
Найпоширенішими видами допомоги громаді порівняно з 
2011 р. так і залишилися благоустрій територій та програми 
створення робочих місць, однак утричі скоротилася частка 
підприємств, які надають фінансову допомогу владі у вирі-
шенні проблем регіону; вдвічі – частка підприємств, які 
сприяють реалізації екологічних проектів та виступають 
спонсорами спортивних і культурних заходів. Лідерами в 
упровадженні програм надання допомоги регіону, де знахо-
диться підприємство, є великі компанії [6].

Одним із найменш популярних напрямів соціальної від-
повідальності є захист навколишнього середовища. Серед тих 
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підприємств, які впроваджують екологічну відповідальність, 
найпоширенішими є практики впровадження енергозберігаю-
чих технологій та програми сортування й утилізації відходів. 
Великі за розміром компанії частіше за малі та середні здійсню-
ють різноманітні заходи з екологічної відповідальності.

Підвищення якості продукції залишилося головним захо-
дом соціальної відповідальності компаній, особливо великих, 
щодо споживачів і партнерів. Проте зі зростанням розміру під-
приємств зменшується частка тих, хто надає чесну інформацію 
та рекламу для споживачів.

За результатами дослідження 2016 р. (як і в 2011-му) можна 
дійти висновку: соціальна відповідальність ще не стала части-
ною стратегічного менеджменту більшості українських компа-
ній; лише незначна частка організацій має стратегію соціальної 
відповідальності; не розпочався процес формування окремих 
функціональних підрозділів із соціальної відповідальності; 
компанії не мають чіткого механізму контролю впровадження 
програм/заходів із соціальної відповідальності; лише п’ята 
частина підприємств має спеціальний бюджет та готує соціаль-
ний (нефінансовий) звіт [7].

Результати дослідження засвідчили, що українські компанії 
все більше розуміють і сприймають соціальну відповідальність 
як інструмент підвищення конкурентоздатності компаній. 

У практиці роботи більшості вітчизняних корпорацій 
питанням корпоративної соціальної відповідальності при-
діляється все ще недостатньо уваги. Попри введення в дію в 
Україні у 2006 р. Глобального договору ООН, згідно з дослі-
дженнями Центру розвитку корпоративної соціальної відпові-
дальності (КСВ), більшість великих українських компаній все 
ще не використовують КСВ як потужний інструмент зв’язків із 
громадськістю. Зокрема, це можна виявити з таких показників, 
опублікованих за результатами досліджень Центру [9]:

– середній рівень відкритості компаній України становив 
14% (що є дуже низьким показником);

– у 18 зі 100 найбільших за показниками чистого доходу і 
чистого прибутку компаній України відсутні сторінки в мережі 
Інтернет;

– тільки дев’ять компаній зі 100 звітують перед зацікавле-
ними особами про власну діяльність у сфері КСВ [9].

У сучасному світі соціально відповідальна діяльність біз-
несу є загальноприйнятим правилом, якого дотримується зна-
чна кількість великих, середніх і навіть малих компаній по 
всьому світу. З огляду на надзвичайну суспільну та економічну 
користь, що містить у собі соціальна відповідальність бізнесу, 
питання її розвитку належать до сфери особливої уваги органів 
державної влади багатьох країн світу та провідних міжнарод-
них організацій. Проявом цієї уваги є розроблення стандартів 
КСВ і заходів зі стимулювання бізнесу до соціально відпові-
дальної діяльності [9]. 

У більшості країн ЄС у різній формі розроблені та функ-
ціонують державні програми підтримки і стимулювання КСВ. 
Завдяки цим програмам держава визначає бажану поведінку 
для бізнесу, долучає компанії приватного і державного секторів 
до спільного виконання соціально важливих завдань, матері-
ально стимулює бізнес до соціально відповідальної діяльності 
тощо. Для кращого розуміння впливу держави у КСВ Албареда 
та Лозано пропонують модель відносин для аналізу державної 
політики на КСВ (рис. 1) [13].

Країни СНД також зробили внесок у розвиток КСВ, розро-
бивши та затвердивши міжнародний стандарт «Социальная ответ-
ственность организации. Требования. CSR/КСО – 2008» [10]. 

КСВ в Україні перебуває у стадії становлення. Найбільш 
активними у цій сфері є, насамперед, представництва інозем-
них компаній, які переносять на українське підґрунтя сучасні 
світові практики, принципи і стандарти, а також великі та малі 
вітчизняні підприємства й організації, які протягом останніх 
15 років удосконалюють свою діяльність на засадах концепцій 
Загального управління якістю [11]. 

Зазначений процес потребує певної координації та сти-
мулювання, а отже, активної участі в ньому держави, яка 
повинна визначити СВБ як бажану поведінку для бізнесу і роз-
робити комплекс відповідних стимулів (до цього вже дійшли 
державні органи країн – членів ЄС). У час, коли приватний 
бізнес є джерелом більш ніж 90% глобальної економіки, кожен 
крок бізнесу в напрямі сталого розвитку суспільства є дуже 
важливим. 

Практика КСВ набуває розповсюдження у світі і в Україні 
завдяки реалізації чисельних заходів громадських організацій 
та міжнародній та українській приватній грантовій підтримці. 
Так, у рамках дії Глобального договору ООН, що є волонтер-
ською ініціативою, яка об'єднує приватні компанії, агенції 
ООН, бізнес-асоціації, неурядові організації та профспілки у 
єдиний глобальний форум задля сталого розвитку через відпо-
відальне та інноваційне корпоративне лідерство, учасниками 
договору в Україні є 1 489 компаній (станом на 15.03.2012) [13]. 

Відповідно до проведеного анкетування щодо КСВ у 
2011 та 2016 рр., рівень поінформованості населення про кон-
цепцію різниться по регіонах. Так, у Харківській області ста-
ном на 2016 р. рівень поінформованості становив 66,1%, що 
на 7,5% нижче, ніж у 2011 р., у Київській області цей показник 
також знизився з 90,7% у 2011 р. до 71,3% у 2016 р. [13]. 

Водночас спостерігається підвищення рівня поінформо-
ваності у Львівській та Одеській областях. Опитування під-
приємств різних сфер діяльності щодо необхідності впрова-
дження КСВ у ведення бізнесу показало, що лише половина 
опитаних (53,3%) уважає за необхідне запровадити на під-
приємствах політику і практику соціальної відповідальності, 
41,1% не вважають це за потрібне, останні 5,6% компаній 
зазначили відсутність необхідності впровадження соціальної 
відповідальності [5]. 

Рис. 1. Модель взаємовідносин для аналізу державної 
політики відносно КСВ: 1) КСВ у державному управлінні; 

2) КСВ у відносинах держави з бізнесом; 3) КСВ у 
відносинах держави з громадськістю; 4) КСВ у системі 

взаємовідносин «держава – бізнес – громада»
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Крім того, порівнюючи форми власності 14 підприємств, 
що активно впроваджують практику КСВ, слід відзначити, що 
частка підприємств державної форми власності знизилася на 
39,5%, тоді як частка підприємств приватної форми власності, 
що практикують КСВ, зросла з 62,1% до 74,9%. Майже тре-
тина українських компаній повідомила, що не здійснює заходи 
із соціальної відповідальності. Для більшості з них програми/
заходи із соціальної відповідальності не є актуальними через 
брак коштів, а кожна десята компанія, яка зазначила, що не 
здійснює заходи із соціальної відповідальності, вважає, що це 
функція держави, а не бізнесу. Лише 29,6% підприємств мають 
стратегію соціальної відповідальності [5]. 

Серед лідерів у галузі корпоративної соціальної відпові-
дальності – представники важкої промисловості, холдингові 
компанії, комунікаційні гіганти, крупні рітейлери.

Позитивні зрушення відбиває й статистика кількості вітчиз-
няних компаній, що приєдналися до Глобального договору 
ООН. Так, станом на 2016 р. їх кількість становить 190 компа-
ній, що представляють різні галузі економіки та регіони нашої 
країни. Для порівняння: у сусідній Польщі кількість учасників 
становить 77 компаній, у Російській Федерації – 74, в Угор-
щині – 17, у Румунії – всього 14 [11].

Прикладом успішної реалізації стратегії КСВ в Укра-
їні є компанія «Київстар». Зокрема, соціальна відповідаль-
ність бізнесу компанії складається з відповідальності за 
якість власних послуг, корпоративної благодійності, захисту 
довкілля, турботи про співробітників, виконання взятих на 
себе зобов’язань (взаємодія з партнерами по бізнесу, сплата 
податків тощо) [13].

Особливе значення дотримання принципів КСВ має для 
фармацевтичних компаній, адже їх продукція напряму пов’я-
зана з життям і здоров’ям людей. Давні традиції соціально від-
повідального бізнесу має одна з найбільших вітчизняних ком-
паній – «Фармак», яка регулярно стає переможцем рейтингу 
ВГО «Асоціація платників податків» у номінації «Сумлінний 
платник податків у медичній галузі» [13].

26 вересня Центр «Розвиток КСВ» презентував Індекс про-
зорості сайтів ТОП-100 українських компаній, підготовлений у 
рамках проекту «КСВ в державних органах влади», що здійс-
нюється за підтримки Посольства Королівства Нідерланди. 
Індекс проводиться вже п’ятий рік поспіль відповідно до спіль-
ної методології, розробленої Центром «Розвиток КСВ» та ком-
панії Beyond Business (Ізраїль). 

До десятки сайтів із найвищим рівнем розкриття інформа-
ції з КСВ на сайті увійшли: компанії «АрселорМіттал Кривий 
Ріг», «ДТЕК», «СКМ», «Оболонь», «Метінвест», «Карлсберг 
Україна», «Київстар», «ОККО-Бізнес» (Концерн «Галнафто-
газ»), «Дніпроспецсталь», «Крафт Фудз Україна».

Індекс прозорості – це гарний інструмент, який дає повну 
картину щодо розвитку ситуації в Україні. Не секрет, що кор-
поративну соціальну відповідальність намагаються реалі-
зовувати передусім компанії-лідери, тому Індекс прозорості 
ТОП-100 дає чітке уявлення про ситуацію в Україні з погляду 
розвитку КСВ. Цього року ми включили в Індекс додатково 
39 державних компаній, щодо яких планується приватизація. 
З’ясувалося, що прозорість державних компаній значно менша, 
ніж приватних.

Висновки. Основні висновки дослідження [9]:
1. Порівняно з минулим роком (16,9%) рівень прозоро-

сті сайтів компаній України у 2016 р. майже не зріс і стано-
вив 17,1%. 

2. Рівень відкритості державних підприємств становить 
12,8%, що нижче індексу приватних компаній.

3. Тільки третина компаній із ТОП-100 створює на влас-
них сайтах окрему сторінку, на якій розміщується інформація з 
питань соціальної відповідальності.

4. Більшість українських кампаній не приділяє питанням 
висвітлення КСВ політики та її результатів достатньо уваги і не 
розглядає таку практику як важливий складник комунікації зі 
стейкхолдерами.

5. Найчастіше компанії розкривають такі питання, як тру-
дові відносини, охорона довкілля та взаємовідносини з грома-
дою. Найменш поширеними практиками залишаються питання 
менеджменту корпоративної відповідальності, етики та анти-
корупційної політики.

6. Чисельність українських компаній, які готують нефі-
нансові звіти, суттєво не збільшується. Так, цього року тільки 
14 компаній – учасниць Індексу мали розміщені на сайтах нефі-
нансові звіти ( у 2016 р. – 13 компаній, у 2015 р. – дев’ять ком-
паній) [9].

7. Доступність інформації щодо КСВ на сайтах україн-
ських компаній залишається низькою: тільки 14 сайтів містять 
повну контактну інформацію (з телефонами, електронними 
адресами і прізвищами посадових осіб компанії), ще на 31 сайті 
надаються загальні електроні адреси підрозділів компанії (як 
правило, прес-центру), а на інших (трохи більше половини сай-
тів – 56) – тільки загальні телефони.

8. Лідерами секторального аналізу стали підприємства 
комунікації та харчової промисловості (сектор FMCG). Най-
нижчий рівень прозорості, як і в минулі роки, демонструють 
фармацевтичні компанії.

9. 73% сайтів (або сайти 75 компаній) надають інформа-
цію українською мовою. Інформація на 43 сайтах розміщується 
трьома мовами (українською, російською та англійською), а на 
21 сайті – виключно українською.

10. Здебільшого компанії надають інформацію про наявну 
політику в різних аспектах КСВ, не надаючи дані щодо резуль-
татів її впровадження. На деяких сайтах такі дані не оновлю-
ються протягом останніх двох-трьох років, більш нову інфор-
мацію можна знайти тільки у соціальних звітах або новинах. 

Таким чином, КСВ є добровільною діяльністю компаній 
приватного і державного секторів, спрямованою на дотримання 
високих стандартів операційної та виробничої діяльності, соці-
альних стандартів та якості роботи з персоналом, мініміза-
цію шкідливого впливу на навколишнє середовище тощо для 
вирівнювання наявних економічних і соціальних диспропор-
цій; створення довірливих взаємовідносин між бізнесом, сус-
пільством і державою; поліпшення результативності бізнесу 
та показників прибутковості в довгостроковому періоді. Для 
стимулюванням розвитку та широкого введення корпоративної 
соціальної відповідальності, враховуючи досвід США та ЄС 
[7], важливим є запровадження в Україні: 

– пільгового оподаткування підприємств, що впроваджу-
ють КСВ, – введення подібної практики у світі доводить акти-
візацію соціальної відповідальності бізнесу вже не одне деся-
тиліття; 

– підвищення обізнаності про КСВ через ЗМІ та поши-
рення передового досвіду, що включає в себе створення галу-
зевих платформ для підприємств та зацікавлені сторони, які 
беруть на себе зобов'язання спільно стежити за прогресом; 

– популяризація позитивної практики впровадження про-
грам із соціальної відповідальності у світі; 
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– вдосконалення та відстеження рівня довіри в бізнесі 
шляхом громадських дискусій про роль і потенціал підприєм-
ства та організації обстежень довіри громадян до бізнесу; 

– подальша інтеграція КСВ в освіті, навчанні та дослі-
дженнях; 

– зменшення адміністративного тиску місцевих органів 
влади та безпосередня участь місцевих органів влади у розро-
бленні пропозицій та програм, що можуть бути підтримані в 
рамках КСВ; 

– створення єдиного центру соціальних програм у мережі 
Інтернет та в кожному регіоні.
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Жиленко Е.Н. Развитие системы корпоративной 
социальной ответственности на основе Глобального 
договора ООН

Аннотация. Рассмотрены основные теорети-
ческие детерминанты и прикладные аспекты кор-
поративной социальной ответственности (КСО). 
Определены платформы и векторы реализации КСО 
субъектами предпринимательской деятельности. От-
мечено, что в современной интеграционной среде 
социальная ответственность выступает в качестве 
инструмента повышения уровня конкурентоспособ-
ности компаний. Стратегия социальной ответствен-
ности не имеет широкого практического применения 
среди украинских предприятий, отсутствует четкий 
механизм контроля внедрения мероприятий социаль-
ной ответственности.

Ключевые слова: Глобальный договор ООН, кор-
поративная социальная ответственность, социальные 
инвестиции, конкурентоспособность.

Zhylenko K.M. Development of the system of 
corporate social responsibility on basis of united nations 
global compact

Summary. The paper discusses the basic theoretical de-
terminants and applied aspects of corporate social respon-
sibility (CSR). Platforms and vectors of realization of CSR 
by the entrepreneurial entities are determined. It is empha-
sised that in the present integration environment social re-
sponsibility is an instrument of increasing of company com-
petitiveness. Strategy of social responsibility does not have 
wide practical application among the Ukrainian enterprises. 
There is also lack of clear mechanism to control introduc-
tion of social responsibility measures. 

Keywords: United Nations Global Compact, corpo-
rate social responsibility, social investments, competi-
tiveness.
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ВПЛИВ КРИПТОВАЛЮТ НА СВІТОВУ ФІНАНСОВУ СИСТЕМУ
Анотація. Статтю присвячено вивченню впливу 

ринку криптовалют на світову фінансову систему. Роз-
глянуто основні індикатори розвитку ринку криптова-
лют. Досліджено тенденції та перспективи розвитку 
крипто-валют. Виявлено, що ринок криптовалют, який 
нині надзвичайно стрімко розвивається, вже має роз-
галужену фінансову інфраструктуру, тісно взаємодіє з 
урядами провідних країн світу та здатен вирішити деякі 
нагальні проблеми сучасної фінансової системи. 

Ключові слова: криптовалюти, фіатні валюти, Біт-
коін, блокчейн, глобальна економіка.

Постановка проблеми. Початок третього тисячоліття, крім 
іншого, ознаменувався виникненням першої у світі криптова-
люти – Біткоіну (2009 р.). Криптовалюта – це підмножина циф-
рової валюти. Приклади численних цифрових валют: повітряні 
милі, випущені авіакомпаніями, ігрові жетони для комп'ю-
терних ігор та онлайн-казино, Brixton Pound, які можуть бути 
витрачені тільки в місцевій громаді Брікстон (районі Великого 
Лондона) та багато інших форм, які можна обміняти на вірту-
альні та фізичні об'єкти в закритій системі й у випадку відкритої 
системи обмінюються на фіатну (паперову) валюту [1]. Тобто 
віртуальні гроші існували і до виникнення Біткоіну, проте вони 
носили локальний характер, не базувалися ні на якій унікаль-
ній технології, майже завжди мали формальну функцію обміну 
у рамках лише своєї бази і були дуже обмежені у конвертації. 
З часу виникнення першої справжньої криптовалюти минуло 
вісім років, з’явилися сотні інших, проте світову увагу вони 
отримали лише наприкінці 2015 р. Саме у цей період справж-
ній інвестиційний вибух призводить до збільшення капіталіза-
ції ринку крипто-валют у десятки разів, подорожчання топо-
вих криптовалют у три, п’ять, десять, п'ятнадцять разів, появи 
нового класу криптомільйонерів та величезної фінансової інф-
раструктури світового рівня. І хоча скептичні думки багатьох 
економістів досить довго точилися довкола ринку криптова-
лют, у нових умовах ігнорування впливу цього ринку на роз-
виток світової фінансової системи стає неможливим.  Аналіз 
останніх досліджень і публікацій. Криптовалюти знаходяться у 
полі досліджень економістів усього світу лише останні сім-ві-
сім років. Вивченням сутності та корисності технологій блок-
чейну та криптовалют активно займаються П. Вінья, М. Кейсі 
[2], А.М. Антонопулос [3], А. Наранян [4], Н. Бікалова [5] та ін.

Виділення невирішених раніше частин загальної про-
блеми. За цей короткий проміжок часу існування та розвитку 
криптовалют не сформовано категоріально-понятійний апа-
рат криптовалют, недостатньо досліджено механізм взаємодії 
фінансових інститутів та інших суб’єктів економічних відно-
син із криптовалютами, на початковій стадії нормативно-пра-
вова база криптоінфраструктури та досі не зрозумілі наслідки 
впливу криптовалют на розвиток світової фінансової системи. 
Додаткові дослідження цього питання дадуть змогу будувати 

більш точні прогнози розвитку світової фінансової системи 
з урахуванням обігу цифрових валют.  Мета статті полягає у 
вивченні впливу, що здійснює ринок крипто-валют на стан 
та розвиток світової фінансової системи. Виклад основного 
матеріалу дослідження. Тільки-но у людства з’явилася необ-
хідність у засобі обміну, роль посередника виконувало все, що 
потрапляло під руку: черепашки, домашні тварини, кукуру-
дза, тютюн. У Стародавній Греції разом зі звичайними грішми 
існували також спартанські гроші у вигляді металевих прутів. 
Уважалося, що ці вкрай незручні прути відбивали у суворих 
спартанців бажання до накопичення грошей, до крадіжки і 
трохи до корупції. Людство постійно намагалося переосмис-
лити форму і роль грошей. Сучасні тенденції розвитку циф-
рових валют (digital currency) демонструють завдання нового 
покоління – трансформувати гроші у цифрову форму. Поява 
крипто-валют – одна з ключових причин зростаючого попиту 
на глобальну соціально-політичну революцію або, якщо опе-
рувати менш радикальними термінами, комплекс реформ. 
Рівень довіри громадян до держави падає з кожним роком у 
всьому світі з поправками на темпи цього падіння залежно від 
регіону. Найбільш прогресивна частина суспільства налашто-
вана якщо не на ліквідацію держави як такої, то на заміщення 
його групою сервісних компаній, що працюють на конкурент-
них засадах [6, с. 6].

У цьому контексті серйозні зміни очікують не тільки так 
званий суспільний договір, а й міжнародні правову, фінан-
сову та соціальну системи у цілому. Однак саме децентралізо-
вані системи є одним із ключових інструментів на шляху до 
цих еволюційних змін, адже історичний зріз яскраво ілюструє 
повну нездатність більшості держав адекватно і компетентно 
реагувати на інновації і технологічний прогрес.

Незважаючи на відносно нещодавнє виникнення критова-
лют як явища та технологічну складність й унікальність кож-
ної з них, спроби дати визначення поняттю «криптовалюта» 
зробили багато дослідників, зокрема більшість – як анонімні 
аналітики тих чи інших інформаційних, економічних та аналі-
тичних криптовалютних порталів і в меншості – окремі вчені, 
такі як І. Лубенець, Д. Вахрушев, А. Нараянан. Найбільш 
ємним та універсальним видається визначення, наведене в 
офіційному словнику університету Кембриджу: «Криптова-
люта – це цифрова валюта, випущена публічною мережею, а 
не урядом, що використовує криптографію для підтвердження 
безпеки трансакцій» [7]. 

Опис та аналіз криптовалют варто почати з її першопро-
хідця – Біткоіна, що досі залишається топовою та найдорож-
чою криптовалютою у світі з найбільшим обсягом капіталіза-
ції. Біткоін виникає у 2009 р. Його розробником уважається 
людина або група людей під псевдонімом Сатосі Накамото. Він 
досі зберігає анонімність, із ним ніхто ніколи не контактував. 
Сатосі створив дану криптовалюту за допомогою системи рів-
ноправних вузлів (peer-to-peer) [8], проте нині не має ніякого 
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впливу на подальший розвиток Біткоіну. Таким чином, у 2009 р. 
вперше за всю історію грошового обміну світ отримав валюту, 
яка абсолютно децентралізована, не підкріплена ВВП жодної 
країни і не підпорядковується жодному уряду. Основні особли-
вості саме валюти Біткоін наведені нижче:

– Відсутність централізованого управління та емітентів.
– Обмежений ресурс. Емісія буду зменшуватися у чітко 

заданому алгоритмі й у кінці 2040 р. припиниться.
– Емісія та трансакції керуються мережею рівноправних 

вузлів (peer-to-peer).
– Дані про абсолютно всі трансакції зберігаються 

назавжди у розподіленій базі даних (Blockchain).
– Використання криптографічних методів запобігання 

втрати коштів.
Кількісні характеристики валюти Біткоін наведено також у 

табл. 1.
Таблиця 1 

Характеристики валюти Біткоін [9]
Символ BTC

Ціна на жовтень 2017 р., дол. США 4,300
Середня денна кількість трансакцій у жовтні 2017 р. 285 тис.
Кількість випущених момент на жовтень 2017 р 16,6 млн.
Кількість всього монет 21 млн.
Алгоритм SHA-256
Рік випуску 2009
Капіталізація ринку Біткоін-валюти у жовтні 2017 р.,  
дол. США 72,8 млрд

Після появи Біткоіну виникають інші криптовалюти. Сьо-
годні їх офіційно нараховується близько трьохсот. Більша кіль-
кість із них є так званим «хайпом» (hipe), тобто штучно створе-
ними під нереалістичні проекти, щоб використати ажіотажну 
ситуацію довкола ринку криптовалют, швидко заробити гроші 
та лопнути як бульбашка. Проте топова двадцятка криптовалют 
є цікавою для аналізу. Кожна має свої унікальну технологію та 
призначення. Наприклад, Ейфіріум (Ethereum) – платформа 
для створення децентралізованих онлайн-сервісів на базі блок-
чейна, що працюють на базі розумних контрактів. Ейфіріум 
значно спрощує впровадження технології блокчейн, що пояс-
нює інтерес із боку не тільки нових стартапів, а й найбільших 
розробників ПЗ, таких як Microsoft, IBM і Acronis. Помітний 
інтерес до платформи проявляють і фінансові компанії, у тому 
числі банки. 

Далі – Вейвс (Waves) – блокчейн-платформа для випуску 
криптографічних токенів і проведення краудфандінгових кам-
паній, Нем (NEM) – це нотаріальний сервіс на базі блокчейну 
2.0., який значно підвищує рівень безпеки і швидкості банків-
ських трансакцій, та ін.

На особливу увагу заслуговує крипто-валюта Ріппл 
(Ripple), яку ще жартівливо називають «нова VISA». Це пла-
тіжна система, а саме система валових розрахунків реального 
часу, обміну валют та грошових переказів, розроблена компа-
нією Ріппл. Ця крипто-валюта використовується такими ком-
паніями, як UniCredit, UBS або Santander. Протокол Ріппл усе 
ширше використовується американськими, європейськими та 
японськими банками і платіжними мережами як розрахункова 
інфраструктурна технологія. Представники Ріппл представили 
вартісну модель, що дає змогу оцінити економічний ефект від 
упровадження пропонованої компанією нової технології. Так, на 
їхню думку, завдяки запропонованим компанією новим рішен-

ням банки зможуть розширити клієнтську базу і спектр послуг, 
що поставляються на ринок, а новий механізм здійснення й 
обробки транскордонних платежів здатний значно знизити опе-
раційні витрати. Із даних інтерактивної інфографіки, представ-
леної на сайті Ріппл [10], можна побачити, що нова технологія 
може значно скоротити операційні витрати банку. Наприклад, 
якщо фінансовий інститут здійснює щорічно 150 тис. транскор-
донних платежів, валова вартість яких становить 50 млн. дол. 
США, запропонована Ріппл технологія здатна знизити собівар-
тість транзакції з 8,21 дол. США до 4,45 дол. США. Крім того, 
на сайті продемонстровано те, наскільки технологія Ріппл може 
знизити ймовірність виникнення помилок під час здійснення 
транскордонних платежів, скоротити час їх обробки, заощадити 
на комісіях, стягнутих контрагентами, і т. д. [10]. 

Топ-10 світових криптовалют наведено в табл. 2.

Таблиця 2 
Капіталізація топ-10 світових криптовалют [11]

№ 
п\п Криптовалюта Капіталізація ринку, дол. США

1 Bitcoin (BTC) 62,841,248,126
2 Ethereum (ETH) 27,456,695,278
3 Bitcoin Cash (BCC) 7,084,308,594
4 Ripple (XRP) 6,840,311,329
5 Litecoin (LTC) 2,575,754,424
6 Dash (DASH) 2,574,586,012
7 NEM (XEM) 1,985,067,000
8 IOTA (MIOTA) 1,512,370,222
9 Monero (XMR) 1,382,483,302

10 NEO (NEO) 35,510,000

Незважаючи на бурхливий розвиток криптовалют та їх 
різноманіття, Біткоін досі залишається піонером та «великим 
китом», займаючи майже половину капіталізації усього крип-
торинку. Не дарма всі криптовалюти, крім Біткоіну, у фінансо-
вому світі кличуть альткоінами (альтернативними криптова-
лютами). Варто також зауважити, що держателі криптовалют, 
працівники інфраструктури криптобізнесу та інвестори тради-
ційний ринок валют та паперових грошей називають фіатом, 
або фіатними грошима.

Основні переваги критовалюти порівняно з паперовими 
грішми:

– Рухи криптовалюти можливо простежити. Інформація 
щодо всіх трансакцій зберігається у мережі блокчейн.

– Криптовалюта більш портативна, ніж паперові гроші. 
Відсутність будь-яких кордонів. Усі трансакції здійснюються 
надзвичайно швидко у лічені секунди або хвилини між будь-
якими точками світу.

– Крипто-валюту складніше вкрасти. Кожна трансакція 
підтверджується незалежними посередниками.

– Відсутність фінансових посередників. Вартість тран-
сакцій надзвичайно низька.

– Анонімність власника криптовалюти. Для реєстрації 
криптогаманця не потрібні ідентифікаційні дані особистості.

Динаміку розвитку ринку криптовалют яскраво демон-
струє графік зростання курсу Біткоіну (рис. 1), адже саме від 
цієї криптовалюти багато в чому залежить стан і курс інших, а 
також динаміка всього ринку.

У 2012 р. Європейський центральний банк визначив Біт-
коін як конвертовану децентралізовану віртуальну валюту. 



43

Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету

У тому ж році Федеральний резервний банк США висловив 
занепокоєність можливими здійсненнями незаконної діяль-
ності у платіжній системі Біткоін, проте недоброзичливість 
уряду США вже позаду, і сьогодні саме у цій країні базуються 
найбільші інкорпоровані хедж-фонди, біржі та інші компанії, 
діяльність яких пов’язана з криптовалютами. У 2014 р. про 
криптовалюти офіційно заявив Банк Англії, уряд Великобри-
танії створив одні з найсприятливіших умов ведення крип-
то-бізнесу у світі та запровадив програму підтримки стар-
тапів, пов’язаних із ринком криптовалют. Уряд Китаю досі 
досить обережно ставиться до криптовалют, зокрема час від 
часу вводить, а потім скасовує нові обмеження на криптоопе-
рації. Тим не менш, саме на Китай припадає 70% виробництва 
всіх монет Біткоін у світі. Японію ж можна назвати однією з 
найпрогресивніших країн у сфері правового та фінансового 
регулювання криптовалют. На початку 2016 р. уряд Япо-
нії схвалив законопроект, який визначає Біткоін як цінність 
подібно до активів і як законний засіб обміну.

В Україні до криптовалют спочатку також поставилися 
вороже. У кінці 2014 р. НБУ назвав Біткоін грошовим суро-
гатом. А от на початку 2015 р. змінив свою позицію і заявив 
про плани щодо співпраці с Bitcoin Foundation Ukraine. З лютня 
2016 р. починається активна співпраця уряду України з Біт-
коін-спільнотою. Зокрема, був підписаний меморандум щодо 
створення E-Vox – електронного голосування на базі блокчейну 
Ейфіріум, також була запущена блокчейн-платформа e-Auction 
3.0 – система децентралізованих онлайн-аукціонів у державних 
установах на муніципальному та обласному рівнях. А напри-
кінці 2016 р. українська біржа стала першою у світі площадкою, 
де торгують деривативами Біткоін. Сьогодні Україна входить в 
ТОП-10 країн світу за кількістю користувачів Біткоін. В Укра-
їні здійснює свою діяльність найбільше в СНД Біткоін-агент-
ство Kuna, одним із проектів якого є криптовалютна біржа. Тут 
функціонують також і великі девелоперські та дослідницькі 
компанії, наприклад Distributed Lab [6, с. 85]. Разом із цим ані 
визначення правового статусу криптовалют на законодавчому 
рівні, ані питання оподаткування досі не на порядку денному 
в уряді України.

Довгострокові інвестиції в криптовалюту сьогодні стали 
показовими для усієї економіки, адже за рахунок представни-

ків великого капіталу, готових вкладати чималі гроші в цифрові 
монети, розвивається ціла екосистема і з'являються нові робочі 
місця для людей, які підтримують інфраструктуру Біткоіну й 
альткоінів. Окрім того, довгострокові фінансові вливання здатні 
привести до стабільного зростання, і без них вся глобальна еко-
номіка зіткнеться із серйозними проблемами. З кожним роком 
усе частіше технологія розподіленого реєстру (блокчейн) 
застосовується не тільки у великих корпораціях, а й на дер-
жавному рівні. Навіть експерти МВФ закликали Центробанки 
всього світу аналізувати можливості блокчейну, щоб посту-
пово впроваджувати його в роботі або навіть засновувати на 
ньому власні цифрові валюти. Глобальний економічний форум 
дав зрозуміти, що технологія децентралізованого реєстру вже 
всерйоз розглядається багатьма державами як перспективна 
модель майбутнього планети. ГЕФ протягом 2016 р. займався 
вивченням блокчейну й обговорював це явище з великими 
фінансовими інституціями з усього світу, включаючи JPMorgan 
Chase, Visa і MasterCard. Як повідомляється у звіті [12, c. 37], 
80% банків збираються запустити експериментальні проекти 
на базі технології розподіленого реєстру, а 90% центробанків 
обговорюють таку можливість, тому готовність до прийняття 
технології стимулює впровадження профільних інновацій.

Звичайно, не можна залишити поза увагою той факт, що 
цифрові активи використовуються не тільки трейдерами, 
роздрібними інвесторами, а й спекулянтами, що прагнуть до 
миттєвого збагачення. Сьогодні криптовалюта дає змогу при-
ватним підприємцям і цілим державам відкривати нові ринки. 
Але для цього навколо криптопростору потрібно сформу-
вати ефективну нормативну базу. У G30 опублікували чотири 
основні чинники стимулювання розвитку глобальної економіки 
[13, c. 59], і кожен із них повністю підходить під цифрові гро-
шові одиниці. Незважаючи на високу волатильність і прибут-
ковість альтернативних грошей, багато фінансових установ і 
регуляторів усе частіше виявляють до них інтерес.

Нині з приводу використання технологій блокчейн та крип-
товалют на базі нього існують не тільки позитивні прогнози. 
Звісно, розподілений реєстр не є панацеєю, але цю технологію 
варто розглядати як один із можливих базисів для фінансових 
сервісів нового покоління. Автори дослідження ГЕФ підкрес-
люють, що більшість змін відбудеться непомітно, а в підсумку 

Рис. 1. Динаміка ринкового курсу Біткоіну
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споживачі отримають доступ до дешевших і швидких фінан-
сових послуг. Це стосується як звичайних транзакцій, так і 
великих операцій і торгівлі на біржі [12, c. 94]. Висновки. Про-
ведений у статті аналіз стану ринку криптовалют та його взає-
модії з глобальною економікою виявили надзвичайно активну 
динаміку розвитку та значний потенціал розвитку даного сек-
тору. Криптовалюти, кожна зі своєю унікальною технологією 
та призначенням, можуть виступати не лише фінансовим та 
інвестиційним об’єктами, а й платформою для нових інфра-
структурних зрушень фінансової системи. Уряди провідних 
країн світу, а також України активно взаємодіють у питаннях 
регламентування та стимулювання розвитку ринку криптова-
лют та визнали, що технології блокчейну здатні вирішити деякі 
нагальні проблеми сучасної фінансової системи. Подальші 
дослідження мають бути спрямовані на систематизацію уяв-
лень про криптовалюти в блокчейн-системі, на прогнозування 
розвитку, на пошук можливостей використання, на збільшення 
ефективності фінансової системи.
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Литвиненко Е.А. Влияние криптовалют на 
мировую финансовую систему

Аннотация. Статья посвящена изучению влияния 
рынка криптовалют на мировую финансовую систему. 
Рассмотрены основные индикаторы развития рынка 
криптовалют. Исследованы тенденции и перспективы 
развития криптовалют. Выявлено, что рынок криптова-
лют, который сейчас очень стремительно развивается, 
уже имеет разветвленную финансовую инфраструкту-
ру, тесно взаимодействует с правительствами ведущих 
стран мира и способен решить некоторые насущные 
проблемы современной финансовой системы.

Ключевые слова: криптовалюты, фиатные валюты, 
Биткоин, блокчейн, глобальная экономика.

Lytvynenko K.O. Influence of crypto-currencies on 
the world financial system

Summary. The article is devoted to the study of the in-
fluence of the crypto-currencies market on the world finan-
cial system. The main indicators of the development of the 
crypto-currencies market are considered. Trends and pros-
pects of development of crypto-currencies are investigated. 
It is revealed that the crypto-currency market, which is now 
developing very rapidly, already has a branched financial 
infrastructure, closely interacts with the governments of the 
leading countries of the world and is able to solve some 
pressing problems of the modern financial system.

Keywords: crypto-currencies, fiat currencies, Bitcoin, 
blockchain, global economy.



45

Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету

УДК 330.322 (438+477)

Махітько В.С., Полійчук М.В.,
студентки, 

Університет митної справи та фінансів
Дудчик О.Ю.,
к.е.н., доцент 

кафедри фінансів суб’єктів господарювання та страхування,
Університет митної справи та фінансів

ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ:  
ДОСВІД ПОЛЬЩІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ УКРАЇНИ

Анотація. У статті розглянуто сучасний стан інвес-
тиційних потоків в Україні та Польщі. Спираючись на 
проведений порівняльний аналіз, виявлено тенденції 
залучення інвестицій та обґрунтовано вплив обсягу ін-
вестиційних надходжень на розвиток економіки. Про-
ведено оцінку основних складників структури прямих 
іноземних інвестицій за видами економічної діяльності. 
Виокремлено основні відмінності інвестиційної діяль-
ності аналізованих країн. Розкрито риси інвестицій-
но-підприємницького клімату країн у глобальному се-
редовищі та виявлено інвестиційно привабливі галузі. 

Ключові слова: інвестиції, інвестиційний клімат, 
інвестиційний проект, глобалізація, спеціальна еконо-
мічна зона.

Постановка проблеми. У сучасних умовах економічний 
розвиток країн визначається ступенем їх активної участі в 
інвестиційному процесі, який є джерелом фінансування галу-
зей економіки України. Звідси виникає необхідність дослі-
дження інвестиційного процесу в регіонах, форм і механізмів 
формування привабливості на макро- і мікрорівнях для здійс-
нення найбільш ефективних вкладень капіталу. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанням 
інвестиційних процесів, що відбуваються в межах двох сусід-
ніх держав, а також особливостям їх розвитку присвячено 
чимало праць таких українських та зарубіжних учених, як 
В.В. Борщевський, О.С. Вауліна, Т.В. Кулініч, О.М. Лендєл, 
В.І. Любимов, Н.В. Павліха та ін. Однак матеріал недостатньо 
систематизований, а отже, потребує логічного узагальнення. 

Виділення невирішених раніше частин загальної про-
блеми. Оздоровлення та розвиток сучасної економіки України 
неможливий без активізації інвестиційної діяльності, пошуку 
та залучення надійних інвесторів, які б розміщували свої інвес-
тиції на довгостроковій основі, забезпечуючи цим стабільний 
розвиток важливих ланок господарства. Україна має всі шанси 
для залучення інвестиційних ресурсів та використання їх на 
користь економіки, тому що потенціал української економіки 
має досить широкі горизонти для свого розвитку.

Мета статті полягає у проведенні аналізу надходжень 
інвестицій в економіку досліджуваних країн, виявленняі тен-
денцій їх зміни, а також систематизації основних напрямів 
впливу інвестицій на економіку України та Польщі.

Виклад основного матеріалу дослідження. У сучасних 
умовах залучення інвестицій сприяє відновленню та розвитку 
економіки, впровадженню нових технологій, оновленню зно-
шених основних виробничих фондів, створенню нових робо-
чих місць та інших важливих складників, які сприяють роз-
витку країни, регіонів і галузей. 

У рейтингу Світового банку Doing Business 2017 за показ-
ником Індексу легкості ведення бізнесу Україна піднялась на 
+1 пункт і посіла 80-ту позицію. Порівняно з 2016 р. наша кра-
їна поліпшила свої позиції за такими показниками, як: ство-
рення підприємств – із 24-го до 20-го місця; підключення до 
електромереж – зі 140-го до 130-го місця; захист міноритарних 
інвесторів – зі 101-го до 70-го місця; забезпечення виконання 
контрактів – із 93-го до 81-го місця. Вітчизняні науковці голов-
ною передумовою поліпшення бізнес-клімату називають зміни 
в податковій сфері, а ключовим критерієм оцінки – прямі іно-
земні інвестиції [1]. 

Але все-таки часткових змін законодавства недостатньо для 
серйозного поліпшення ділового клімату та сталого зростання. 
Це добре знає більшість інвесторів, які, приймаючи рішення, 
керуються не стільки даними рейтингів, скільки оцінкою 
потенційної прибутковості вкладень та своїми уявленнями про 
ризики. Взірцевими для нашої країни мають стати уряд і парла-
мент Польщі, які регулярно приймають програми, спрямовані 
на пожвавлення бізнес-середовища. Як приклад можна назвати 
Конституцію для бізнесу, яка стала консолідованим норматив-
но-правовим актом, що регулює господарську діяльність. Доку-
мент покликаний значно полегшити роботу компаній, у тому 
числі за допомогою ліквідації або зниження правових бар’є-
рів, захистити від змін у тлумаченні законодавства та зайвого 
контролю з боку державних органів, обмежити зобов’язання 
наймачів перед працівниками, спростити розрахунок податків 
і соціальних внесків.

Хоча у світовому масштабі Польща не виділяється ні роз-
мірами території та населення, ні економічною потужністю, на 
теренах Європи її ресурсний потенціал, економічна й політична 
роль досить помітні. Так, у рейтингу Світового банку Doing 
Business 2017 Польща зайняла 24-е місце серед 190 країн, а 
в доповіді FDI Intelligence (підрозділи Financial Times Ltd.) – 
перше місце в Європі і третє у світі (після Китаю і США) за 
привабливістю вкладень у виробництво [1].

Польща – це постсоціалістична країна, що має найбільш 
яскраві досягнення в перебудові економіки на ринкові засади. 
На відміну від Китаю, що продовжує дотримуватися соціа-
лістичної моделі розвитку, Польща першою з колишніх соці-
алістичних країн рішуче відкинула комуністичну ідеологію і 
принципи соціалістичного господарства. «Шокова терапія» в 
реформуванні економіки прийняла в Польщі найбільш виразні 
форми. 

Таким чином, можна стверджувати, що за останні роки 
Польща значно поліпшила свої позиції та вийшла в лідери 
серед країн Східної Європи щодо залучення прямих інозем-
них інвестицій в економіку. Зарубіжний капітал зацікавили 
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стабільне економічне зростання і легкість ведення бізнесу. 
Польща знаходиться в числі двадцяти найбільших одержувачів 
прямих іноземних інвестицій у світі та б’є рекорди за кількі-
стю вкладених у неї іноземних інвестицій. Уперше за останні 
дев’ять років вона потрапила до п'ятірки найпопулярніших 
європейських напрямів для іноземних інвесторів. Про це свід-
чать дані звіту «Інвестиційна привабливість Польщі», опублі-
кованого компанією EY [8]. 

Найбільш сильними перевагами Польщі є: стабільне еко-
номічне зростання, великий ринок збуту, численні податкові 
пільги і зручне географічне положення. Інвестори виділяють 
серед сильних сторін польської економіки навики місцевих 
робітників і витрати на оплату праці, а також потенціал для 
зростання продуктивності праці.

Україна програє Польщі за такими міжнародними показни-
ками, як Індекс економічної свободи, Індекс свободи ведення 
бізнесу, Індекс сприйняття корупції та Індекс потенціалу ринку 
(табл. 1). 

Такі умови в Україні не заохочують іноземних інвесторів, і 
країна поступається у конкурентній боротьбі за інвестиції. За 
даними Державної служби статистики, у січні-червні 2017 р. 
в економіку України іноземними інвесторами з 75 країн світу 
вкладено 711,2 млн. дол. США прямих інвестицій (табл. 2) [2]. 

Протягом останніх трьох років у Польщі обсяги капіталь-
них інвестиційних вкладень в економіку країни збільшилися в 
2,5 рази, що свідчить про реальну активізацію інвестиційних 
процесів. У середньому за розглянутий період щорічні темпи 
приросту капітальних інвестицій становлять 44,2%.

У структурі капітальних інвестицій Польщі за 2014–2016 рр. 
найбільшу питому вагу – близько 50% – займало таке джерело 
фінансування, як власні кошти підприємств та організацій: 
у 2014 р. їхня частка становила 58,4%, у 2015 р. – 49,1%, у 
2016 р. – 49,5%. На другому місці за джерелами фінансування 
капітальних інвестицій стоять кредити банків та інші позики: у 
2014 р. їхня частка становила 16,7%, у 2015 та 2016 рр. – відпо-
відно 14,7% та 21,0%.

Інвестиційні проекти, які зосереджені в Польщі, переважно 
стосуються галузей фінансів, бізнес-послуг, транспорту та 
комунікацій. У 2005–2016 рр. у цих сферах було реалізовано 
95% проектів у Польщі. Водночас хоча від 2013 р. і зростає 
кількість нових інвестицій у виробничому секторі Польщі, 
все ж помітна тенденція до зниження частки цього сектора у 

загальному обсязі закордонних інвестицій у Польщу із 81% у 
2005 р. до 62% у 2016 р. У промислові проекти іноземці вкла-
дають гроші менш охоче, ніж, наприклад, у сферу послуг, яку 
експерти називають головною рушійною силою інвестицій у 
польську економіку в майбутньому [5]. 

Варто також визнати, що Польща стрімко набуває популяр-
ності як доволі сприятливе місце для ведення діяльності фірм у 
сфері ІТ-технологій чи бухгалтерського обліку.

Існує ще одна чи не найпопулярніша сфера, в яку інвесту-
ють іноземні компанії та бізнесмени, бажаючи вигідно вкласти 
гроші й отримати хороший прибуток. Це – сфера будівниц-
тва комерційної та житлової нерухомості в Польщі. Тільки в 
2016 р. було продано більше 72 тис. квартир, а у 2017 р. (у тому 
числі завдяки закордонним інвестиціям) планують збудувати 
ще 87 тис. Саме українці займають перше місце серед інозем-
ців, які купують нерухомість у Польщі, обійшовши навіть нім-
ців, які лідирували кілька років поспіль. Інвестувати в польську 
нерухомість мають право як великі міжнародні компанії, так і 
звичайні люди, дехто навіть купує нерухомість у кредит, ставка 
якого набагато нижча, ніж в Україні [5].

В Україні інвестиції спрямовуються в уже розвинені 
сфери економічної діяльності. Найцікавішими об’єктами 
для іноземних інвесторів є сільськогосподарська сировина, 
метал, деревина, продукція хімічної промисловості тощо. 
Якщо розглядати з погляду галузей, то найбільш привабли-
вими для закордонних інвесторів є металургія, фінансова 
діяльність, хімічна промисловість та виробництво продук-
тів харчування, тоді як важливі для економічного розвитку 
галузі – машинобудування, приладобудування, будівництво, 
транспорт – залишаються недоінвестованими. Дуже слабо 
інвестуються агросектор та видобувні галузі – 2–3% усіх 
інвестицій [4, с. 35].

Не менш цікавою є інформація, які саме країни інвестують 
свої кошти. До основних країн – інвесторів України належать: 
Кіпр – 25,5%, Нідерланди – 16,2%, Російська Федерація – 
11,4%, Велика Британія – 5,5%, Німеччина – 4,5%, Віргінські 
Острови – 4,3% та Швейцарія – 3,9% [7]. 

У Польщі найбільш активним інвестором є Франція – 
17,3% загального обсягу інвестицій, на другому місці – США 
(16,0%), на третьому – Німеччина (12,9%), також Нідерланди 
(9,2%), Італія (7,5%), Великобританія (4,8%), Швеція (4,4%), 
Корея (3,5%), Росія (2,8%) та ін. [7].

Таблиця 1
Місце України та Польщі у світі за міжнародними показниками

Індекс Рік Польща Україна Загальна кількість країн
Index of Economic Freedom Індекс економічної свободи 2016 39 162 178
Ease of doing business Індекс легкості ведення бізнесу 2016 25 83 189
Corruption perception index Індекс сприйняття корупції 2015 30 130 168
Global competitiveness index Світовий індекс 
конкурентоспроможності 2015 41 79 140

Markey potential index Індекс потенціалу ринку 2016 21 73 87
Джерело: складено на основі [1]

Таблиця 2
Надходження прямих іноземних інвестицій в економіку України за 2012–2016 рр.

Рік 2012 2013 2014 2015 2016
Обсяг, млн. дол. США 54462,4 58156,9 45916,0 43371,4 44790,7
Темп приросту, % 10,33 6,78 -21,05 -5,54 3,27

Джерело: складено на основі [2]
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Польща пропонує іноземним інвесторам низку переваг, у 
тому числі можливість реалізовувати проекти в спеціальних 
економічних зонах (СЕЗ). Спеціальні економічні зони встанов-
лено для прискорення економічного розвитку частини терито-
рії країни з дотриманням екологічної рівноваги шляхом роз-
витку певних галузей господарської діяльності, запровадження 
нових технічних і технологічних рішень, розвитку експорту, 
збільшення конкурентоспроможності вироблених товарів і 
пропонованих послуг, використання наявного промислового 
потенціалу та господарської інфраструктури, створення нових 
місць праці, використання природних ресурсів. Зараз у країні 
15 таких зон [8]. 

В Україні історія функціонування СЕЗ досить непроста. 
Вона раніше за Польщу зробила перший крок до створення 
СЕЗ, схваливши ще в 1992 р. Закон «Про загальні засади 
створення і функціонування спеціальних (вільних) економіч-
них зон». Та, на жаль, у цей період економіка країни почала 
стрімко падати, інфляція досягала величезних показників, а 
внутрішня ситуація була дуже нестабільною. Так, перші СЕЗ 
було створено лише в 1998 р., через шість років після при-
йняття Закону.

Сьогодні в нашій державі теоретично існує 11 СЕЗ та 
дев’ять територій пріоритетного розвитку. Проте існують вони 
справді лише теоретично. У 2005 р. законодавство змінилося 
на користь того, що «суб’єкти господарювання у СЕЗ і на ТПР 
здійснюють свою діяльність за загальними правилами оподат-
кування та не мають жодних спеціальних преференцій».

У Польщі інвестори СЕЗ можуть користуватися держав-
ною підтримкою у вигляді звільнення від податку на прибу-
ток, відрахування з оподатковуваної бази податку на прибуток 
інвестиційних витрат і витрат, пов’язаних зі створенням нових 
робочих місць, а підприємства деяких СЕЗ звільнені також від 
податку на нерухомість [8].

За розрахунками економістів, кожну секунду в польські 
СЕЗ інвестується в середньому 215 злотих, або близько 60 дола-
рів. Серед провідних інвесторів СЕЗ можна виділити компанії: 
General Motors, Volkswagen, Toyota, Opel, Michelin, Shell, UBS, 
Ericsson, Fujitsu, Indesit, IBM, IKEA, Electrolux, Gillette, LG. 
Проте останнім часом триває дискусія з приводу ефективності 
та доцільності функціонування спеціальних економічних зон. 
До противників СЕЗ належить, зокрема, Міністерство фінан-
сів, яке висвітлило дані щодо втрат бюджету від їхньої діяльно-
сті. Так, за 20 років через звільнення від податків держбюджет 
недоотримав більше ніж 13 млрд. злотих. Також слід зазна-
чити, що найбільший приплив інвестицій і створення робочих 
місць відбуваються в тих регіонах, де є порівняно розвинена 
інфраструктура, логістика і промисловість (Вроцлав, Бидгощ, 
Лодзь), а не в слаборозвинених економічно і з високим рівнем 
безробіття (Стараховіцька, Сувальська, Слупська СЕЗ). Проте 
навіть у цих відсталих регіонах створено кілька тисяч робочих 
місць, що свідчить на користь СЕЗ [8]. 

Сильну міжнародну позицію Польщі також підтверджує 
її членство в СОТ (із 01.07.1995) і ОЕСР (із 22.11.1996). Що 
стосується України, то вона є членом СОТ із 16.05.2008 та в 
березні 2017 р. підписала угоду щодо приєднання до деклара-
ції про міжнародне інвестування і транснаціональні корпорації 
Організації економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР). 

Приєднання України до Декларації та набуття членства в 
Інвестиційному комітеті ОЕСР сприятиме залученню в Україну 
прямих іноземних інвестицій, оскільки:

– свідчить про запровадження Україною міжнародних 
стандартів здійснення інвестиційної діяльності;

– сприяє поліпшенню конкурентного середовища та 
впливу на впровадження та розповсюдження інновацій;

– сприяє реалізації принципів та стандартів соціальної 
відповідальності бізнесу згідно з керівними принципами ОЕСР 
щодо ведення відповідального бізнесу;

– усуває обмеження щодо секторів, в яких іноземне інвес-
тування заборонене, та забезпечує національний режим для 
транснаціональних корпорації (ТНК) відповідно до системи 
розвитку міжнародних стандартів у регулюванні відносин ТНК 
із країнами, що приймають їх інвестиції.

Висновки. Цілісність та послідовність стратегії уряду 
Польщі полягають в урахуванні інтересів більшості економічних 
суб’єктів, наданні їм можливості здійснювати власну економічну 
стратегію та орієнтуванні її у вигідному для держави напрямі. За 
відсутності такої цілісності в економіці України очікувати фор-
мування ефективної ринкової економіки, яка, власне, й є систе-
мою взаємовідносин економічних суб’єктів, марно.

Сучасний стан іноземного інвестування в Україні характе-
ризується тендeнціями до змeншення притоків капітaлів, які 
знaходяться під впливом негaтивних чинників які склaлися в 
країні. Несприятливий інвестиційний клімат України стримує 
діяльність зарубіжного інвеcтора черeз військові операції на 
сході крaїни та окупацію Криму, недосконалість законодавчої 
бази, політичну нестабільність, кризи уряду, корупцію, неспри-
ятливу економічну ситуацію, а саме погіршення макроеконо-
мічних показників крaїни, високий рівень інфляції та значні 
коливання валютних курсів.

На посилення інтересу інвесторів до України варто очіку-
вати лише у разі збереження високої динаміки економічних і 
управлінських реформ, оскільки значний перелік бар’єрів та 
перешкод все ще залишається актуальним. 
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Махитько В.С., Полийчук М.В., Дудчик О.Ю. 
Инвестиционная деятельность: опыт Польши и 
перспективы Украины

Аннотация. В статье рассмотрено современное со-
стояние инвестиционных потоков в Украине и Польше. 
Исходя из проведенного сравнительного анализа, выяв-
лена тенденция привлечения инвестиций и обосновано 
влияние объема инвестиционных поступлений на разви-
тие экономики. Проведена оценка основных составляю-
щих структуры прямых иностранных инвестиций по ви-
дам экономической деятельности. Выделены основные 
отличия инвестиционной деятельности анализируемых 
стран. Раскрыты особенности инвестиционно-предпри-
нимательского климата стран в глобальной среде и выяв-
лены инвестиционно привлекательные отрасли.

Ключевые слова: инвестиции, инвестиционный 
климат, инвестиционный проект, глобализация, специ-
альная экономическая зона.

Mahitco V.S., Poliychuk M.V., Dudchik O.Y. 
Іnvestment activity: experience of Poland and prospect 
of Ukraine

Summary. The article considers the current state of in-
vestment flows in Ukraine and Poland. Based on the com-
parative analysis, the tendencies of investment attraction 
were found out and the influence of the volume of invest-
ment income on economic development was substantiated. 
An assessment of the main components of the structure of 
foreign direct investment by types of economic activity was 
conducted. The main differences of investment activity of 
the analyzed countries are singled out. The features of the 
investment and entrepreneurial climate of the countries in 
the global environment are revealed and investment-attrac-
tive branches are revealed.

Keywords: investments, investment climate, invest-
ment project, globalization, special economic zone.
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ІННОВАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ “SMART CITY” ЯК МЕХАНІЗМ 
ПОКРАЩЕННЯ РІВНЯ ЖИТТЯ В СУЧАСНОМУ МІСТІ

Анотація. У статті розглянуто сутність концепції 
«розумного міста». Проаналізовано зарубіжні нововве-
дення та інноваційні впровадження в містах, які посі-
дають ТОПові місця в рейтингу «розумних міст» світу. 
Також розглянуто стан розвитку управління сучасним 
містом в Україні.

Ключові слова: «розумне місто», “smart city”, ін-
новаційні інформаційно-телекомунікаційні технології, 
конкурентоспроможне місто, електронне місто.

Постановка проблеми. Процеси урбанізації є важливою 
ознакою сучасного етапу розвитку суспільства. Стрімко зроста-
ючи за чисельністю населення, міста набувають функцій еконо-
мічних та культурних центрів, які стимулюють зміни у навко-
лишньому середовищі та формах господарської діяльності. 
Однією з динамічних тенденцій останніх років є рух людства 
щодо створення міст для зручного та комфортного життя через 
впровадження інноваційних рішень у сферу муніципального 
управління. Саме завдяки впровадженню комплексу різнома-
нітних технологій у рамках «розумного міста» можна вирішити 
назрілі проблеми і забезпечити більш ефективне функціону-
вання сучасних мегаполісів відповідно до потреб їхніх жителів.

Найбільш масштабним проектом, який реалізується в цьому 
напрямі, є проект «Розумного міста», або “Smart city”. В основі 
проекту лежить ідея створення цілісного інформаційного про-
стору, застосовування якого дасть змогу керувати містом, забез-
печувати безпеку жителів, а також моніторити стан головних 
міських об’єктів. Проект “Smart city” орієнтований на поетапну 
модернізацію і реконструкцію наявних інженерних мереж з 
метою створення єдиного інформаційного простору, до якого 
будуть підключені служби різних міських об’єктів адміністра-
тивної, господарської, житлової, громадської та корпоративної 
діяльності з метою забезпечення ефективного використання 
наявних ресурсів та підвищення рівня обслуговування жителів.

Сама концепція розумного міста має забезпечити розвиток 
потенціалу адміністративних центрів, поєднуючи в собі страте-
гічні підходи управління, новітні технології та спонукання жите-
лів до формування нового, більш якісного рівня життя у місті.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. В сучасних 
умовах інновації проникають в усі сфери життєдіяльності 
суспільства через формування національної інноваційної сис-
теми, модернізацію економіки на галузевому та регіональному 
рівнях, осучаснення інфраструктури міст та селищ.

Основою подальших інноваційно-спрямованих трансфор-
мацій на регіональному та місцевих рівнях покликані стати 
процеси децентралізації, які активно відбуваються в Україні. 
Питання децентралізації та їх впливу на економічний розви-
ток країни на всіх рівнях (загальнодержавному, регіональ-
ному, місцевому) детально розкриті у роботах [1–4]. Підви-
щення рівня фінансової самостійності регіонів, міст та селищ 
дасть можливість пришвидшити впровадження сучасних 
технологій та підвищити ефективність функціонування регі-
ональної та місцевої влади.

Безпосередньо дослідженню проблематики «розумного 
міста» присвячені численні публікації і зарубіжних, і вітчиз-
няних вчених. До найбільш повних і ґрунтовних зарубіжних 
досліджень розуміння сутності “Smart city” можна віднести 
праці А. Грінфілда [5], С. Пула [6]. Важливо, що питання роз-
витку “Smart city” вже тривалий час є об’єктом дослідження 
аналітичних агенцій та щорічно представляються у вигляді 
змістовних оглядів [7; 8]. Так, наприклад, у роботі [5] “Smart 
city” розглядається як інформаційне суспільство через необ-
хідність знаходження нового місця і ролі держави в такому 
суспільстві.

Спроможність державних структур забезпечити ефек-
тивне використання сучасних технологій допомагає створю-
вати більш безпечні, екологічно чисті та економічно конку-
рентоспроможні міста. Саме на цьому наголошено у роботах 
С.А. Солдатова [9], С.А. Чукута [10]. Науковці вважають, що 
головним постулатом формування та реалізації принципів «від-
критого» уряду для нашої держави є вільний доступ до публіч-
ної інформації, тобто публічні органи влади повинні розміщу-
вати інформацію про свою діяльність у формі відкритих даних.

Виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми. 
Питання розвитку «розумного міста» вже трансформовані пев-
ним чином у концепції, на основі якої будуються плани реаліза-
ції, ставляться завдання розвитку, але кожен учасник міського 
життя по-різному бачить «розумне місто», тому залишається 
багато невирішених питань, зокрема в частині впровадження 
реальних програм у практику українських міст.

Мета статті полягає в дослідженні поняття, основних 
характеристик «розумного міста» та визначенні механізмів 
впровадження цієї концепції у практику українських міст.

Виклад основного матеріалу дослідження. Великі міста 
завжди були і залишаються центрами розвитку цивіліза-
ції. Сучасні міста кожного дня зіштовхуються з постійними 
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протиріччями: як найліпше поєднати для містян комфорт із 
соціальною привабливістю, екологічну безпеку зі швидким 
розвитком виробництва та збільшенням промислових відхо-
дів, сучасні технології та застарілу виробничу й транспортну 
інфраструктуру. Водночас слід виходити з того, що сучасне 
місто – це рушійна сила економіки країни, осередок культури і 
освіти, майданчик для реалізації технологічних та соціальних 
інновацій.

«Розумні» міста у ХХІ столітті стають основою економіч-
ного зростання та суспільного прогресу, оскільки відбувається 
трансформація функцій у традиційному розумінні через засто-
сування інформаційних технологій, які дають змогу вирішити 
найскладніші проблеми та якісно змінити систему управління, 
що, врешті-решт, забезпечить створення умов для розвитку 
громади і кожної людини. Розумні міські рішення місцевої 
влади створюють додаткові можливості для підвищення цінно-
сті міста, його інвестиційної привабливості. Значне поширення 
сучасних технологічних рішень, перш за все в сферу муніци-
пального управління, підвищує ефективність використання 
ресурсів, забезпечує розвиток економічного потенціалу, запо-
чаткування нових напрямів бізнесу, а також поліпшує якість 
життя громадян міста, на чому наголошено у роботі [12]. Однак 
концепція розумного міста стосується всіх сфер життєдіяль-
ності людини, її взаємовідносин із середовищем тощо. Загалом 
модель «розумного міста» складається з шести основних скла-
дових, які представлені на рис. 1.

Технологічні, економічні, екологічні та соціальні цілі 
слід розглядати компонентами рівнів чи складових концеп-
ції «розумного міста». Таким чином, модель «розумне місто» 
може бути втілена в життя за умови формування [12]:

– «розумної економіки» (“smart economy”) – інтелекту-
альної економіки або досягнення стану конкурентоспромож-
ності міста, що досягається через розвиток підприємництва, 
створення коворкінг-центрів; формування інфраструктури для 
поширення економічної інформації тощо;

– «розумних працівників» (“smart 
people”) – формування високоінтелектуаль-
них людських ресурсів за рахунок підви-
щення рівня доступу до професійної під-
готовки для різних груп мешканців міста, 
створення системи безперервного навчання 
(місто як центр обміну знаннями), розвитку 
міських бібліотек, забезпечення доступу до 
комп’ютерів та Інтернету тощо;

– «розумного способу життя» (“smart 
living”) – підвищення якості життя мешкан-
ців міста за рахунок розширення культурної 
пропозиції міста, вдосконалення системи 
освіти та охорони здоров’я, підвищення без-
пеки тощо;

– «інтелектуального управління» 
(“smart governance”) – інтелектуальне управ-
ління передбачає не лише удосконалення 
процесів функціонування органів держав-
ного та муніципального управління, але й 
реальне забезпечення участі громадян у про-
цесі прийняття рішень в місті;

– «інтелектуальної мобільності» 
(“smart mobility”), що стосується сфери 
транспорту за рахунок застосування інфор-
маційно-комунікаційних технологій, що 

забезпечить модернізацію громадського транспорту, доступу 
до високоякісних послуг міської інфраструктури, розширення 
зони wi-fi;

– «інтелектуального навколишнього середовища» (“smart 
environment”), що передбачає моніторинг якості стану навко-
лишнього середовища, сучасних систем виробництва енергії, 
термомодернізації будівель, збільшення міських зелених зон, 
розвитку сучасних систем водопостачання та каналізації.

Основний сенс створення концепції “Smart city” пов’яза-
ний з необхідністю забезпечення в найближчому майбутньому 
високої якості життя суспільства за рахунок використання 
передових технологій, що передбачають насамперед безпечне, 
економічне, екологічне функціонування всіх підсистем життє-
діяльності міста. Досягнення статусу розумного міста вимагає 
провадження системних реформ у секторі державних послуг, 
транспорту, будівництва, житлово-комунального господарства, 
енергетики, медицини, торгівлі, соціальної підтримки грома-
дян, безпеки, фінансів тощо. На практиці концепція розумного 
міста – це застосування нових технологій у будівництві будин-
ків і споруд, застосування нових матеріалів, трансформація 
методології і процесів управління містом, використання сучас-
них інформаційних технологій для зростання ефективності 
місцевих органів влади.

Першочерговими умовами реалізації цілей «розумного 
міста» є визначення сфер, які потребують осучаснення; обґрун-
тування набору інструментів, впровадження яких дасть змогу 
реалізувати поставлені цілі; проведення реформування сис-
теми управління розвитком міста.

Першочерговим завданням, яке здебільшого вирішували 
було підвищення рівня інформатизації діяльності всіх підсис-
тем міста. Якщо розглядати концепцію «розумного міста» з 
точки зору інформаційних технологій, то вона вимагає органі-
заційного забезпечення обміну даними між об’єктами міської 
інфраструктури, жителями, представниками міської адміні-
страції, співробітниками організацій, що працюють в сфері 

Рис. 1. Складові моделі «розумного міста»
Джерело: [12]

 

 

     

     

 
 

Smart economy 

Smart living Smart people 

Smart environment 
Smart governance 

Smart mobility 

технологічна 

економічна 

екологічна 

соціальна 



52

Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету

міського господарства, контрольно-наглядовими службами. 
Формування та доступ до даних, якими обмінюються учасники 
міського середовища за допомогою автоматизованих систем, 
дає можливість здійснювати оперативне реагування всіх відпо-
відних структур на запити користувачів. Таким чином, форму-
ється єдине інформаційне середовище «розумного міста».

Для впровадження концепції «розумного міста» в повсяк-
денне життя містян та адміністрацій необхідно забезпечити 
створення управлінських та організаційним умов. Найбільш 
логічною та ефективною побудовою системи управління є виді-
лення основної ланки «розумного міста», так званого операцій-
ного центру. Основною функцією такого центру повинно стати 
акумулювання інформації від усіх підсистем та перетворення її 
в інформаційну базу для всіх зацікавлених сторін. А це потре-
бує організаційного забезпечення диверсифікованої системи 
формування інформації на всіх рівнях функціонування місь-
кого господарства, які будуть передавати відповідну інформа-
цію до операційного центру. На рис. 2 представимо вітчизняну 
багаторівневу структуру «розумного» міста, яка вже успішно 
функціонує на території України та спрямована на формування 
інформаційної бази даних.

Забезпечити реалізацію представленого підходу на прак-
тиці дуже складно, оскільки окремі підсистеми міста функці-
онують більш-менш відокремлено та мають власні інформа-
ційні бази, обмін якими не відбувається. Саме тому доцільно 
вивчити зарубіжний досвід міст, які певним чином можуть бути 
віднесені до «розумних міст». Слід наголосити на тому, що в 
листопаді 2017 року у Барселоні відбудеться Світовий Конгрес 
“Smart city”, на якому передбачається представлення найкра-
щих досягнень міст – глобальних лідерів у контексті створення 
умов для формування «розумного міста». Цей досвід може сто-
суватись як формування цілісних управлінських систем, так і 
вирішення окремих, фрагментарних проблем, однак на основі 
впровадження найбільш інноваційних рішень. Так, наприклад, 
у рамках концепції «розумного міста» за результатами аналі-
тичних досліджень [14] у Барселоні використовуються інтелек-
туальні парковочні системи та системи моніторингу трафіку 
заторів для швидкого їх усунення, але також слід відзначити, 
що місто є надзвичайно енергоефективним. Барселона має 
більш високий рівень сонячного світла, ніж інші європейські 
міста, чим дуже вдало користується. В 2000 році «Сонячна 
теплова постанова» Барселони вимагала від великих за пло-
щею будівель виробництва власного гарячого водопостачання. 

А з 2006 року вимагалось використання сонячних водонагріва-
чів. Місто також може похвалитися одним із найбільш еколо-
гічно чистих видів міського транспорту в світі зі своїм значним 
автопарком гібридних автобусів. Також в місті є інтелектуальна 
ініціатива для велосипедистів “Bicing”, яка дає доступ до більш 
ніж 400 велосипедних станцій через щорічну підписку або 
підписку через мобільний додаток. Місто спростило систему 
управління по збору відходів, розгорнувши систему пневма-
тичних труб в контейнерах для сміття, що суттєво зменшило 
необхідність в масивних машинах по збору сміття.

Сьогодні більше ніж будь-коли міста вимагають стратегіч-
ного планування. Тільки тоді вони зможуть розглянути шляхи 
інновацій та визначити пріоритетність того, що є найважливі-
шим для їхнього майбутнього. Ця стратегія є актуальною і для 
Лондона. Оскільки Лондон продовжує зростати, залишаються 
проблеми з його інфраструктурою, а саме величезні затори, 
застаріла система метрополітену та величезна проблема з 
викидами вуглекислого газу. Впровадження смарт-технологій 
дасть змогу вирішити наявні проблеми міста. Згідно з даними 
“Market and Markets” до 2019 року світові інвестиції в техноло-
гії “Smart city” досягнуть 1 135 млрд. дол. США. Лондон нині 
планує стати частиною цього, інвестуючи в проект, в якому 
заплановано зробити з річки Темзи джерело енергії, а також 
використовувати її для обігріву будівель, зменшуючи потребу 
в котлах, забезпечуючи кращу якість повітря і скорочуючи 
рахунки за електроенергію для жителів міста.

Передовий досвід демонструє Сінгапур, який вже не пер-
ший рік підтверджує, що він є одним з центральних світових 
фінансових центрів. Відповідно, громадяни країни претенду-
ють на перше в світі звання «розумної нації», адже майже всі 
сфери життєдіяльності міста контролюються за допомогою 
датчиків, які не лише поглинають всі дані, але й забезпечу-
ють їх перерозподіл за користувачами. Ці дані контролюються 
програмою “Virtual Singapore”, яка дає змогу державі знайти 
найбільш ефективні способи управління містом. Ці системи 
різняться від більш типових інтелектуальних міських ініціатив, 
таких як моніторинг паркувальних місць, дорожнє та міське 
освітлення загалом та утилізація відходів, до нових іннова-
ційних систем, таких як добровільне використання датчиків в 
установах для літніх людей, які будуть попереджати сім’ї, якщо 
їхні родичі перестануть рухатись занадто довго. “Tele-Health” 
(«Теле-Здоров’я») – інша інноваційна система, яка дає змогу 
пацієнтам легко передавати дані стану здоров’я, спілкуватися зі 
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Рис. 2. Структура центрального міського диспетчерського центра
Джерело: складено авторами на основі [15; 16]
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своїм сімейним лікарем через екран комп’ютера чи планшету, 
не залишаючи власного будинку [14] (табл. 1).

Загалом на основі узагальнення досвіду розвитку найпопу-
лярніших «розумних міст» світу, можна зробити такі висновки:

1) немає єдиної моделі успіху, тому стратегія міста 
повинна бути адаптована до кожної ситуації та вирішувати 
перш за все проблеми;

2) ідеального міста не існує; навіть ті, які знаходяться на 
перших щаблях рейтингів найрозумніших міст світу, мають 
слабкі сторони, тому головні завдання лежать у площині впро-
вадження більш ефективних методів управління містом та 
створення більш здорових та комфортних умов життя для всіх 
громадян;

3) концепція “Smart city” дає змогу не лише вирішувати 
поточні проблеми, але й визначати стратегічні цілі розвитку 
міста, що буде позитивно впливати на всі сфери життєдіяль-
ності населення.

У проектах “Smart city” повинні враховуватися найрізно-
манітніші аспекти: від поведінки людей до управління ресур-
сами та інфраструктурою. Фактично це повинна бути мережа 
інститутів та пов’язаних між собою механізмів, які охоплюють 
не тільки міські структури різного рівня, але й навколишні 
населені пункти і навіть інші міста. З точки зору інформацій-
но-комунікаційних технологій особливого значення набуває 
загальна оптимізація в різних сферах, тобто досягнення зба-
лансованості матеріальних (матеріальні ресурси, продукти 
харчування, відходи тощо) і нематеріальних потоків (енергія, 
інформація тощо) на рівні всіх підсистем.

Оцінюючи успішність реалізації проектів «розумних міст» 
у світі, слід відзначити, що сьогодні Україна значно відстає як 
за темпами впровадження інновацій, так і за їх якістю та комп-
лексністю. Фактично, як зазначається у роботі [15], в Укрa-
їні ще жодне місто повністю не пeрeйшлo до життя в рeжимі 
“Smart”. Окремі елeмeнти «розумного міста» впроваджують у 
Києві, наприклад автоматизована система управління зовніш-
нім міським освітленням; комплексна система диспетчеризації 
ліфтів; комплексна система управління дорожнім рухом; авто-
матизована система обліку та енергоспоживання; автоматизо-
вана система обліку генерації, розподілу і споживання теплової 
енергії; автоматизована система обліку водопостачання та водо-
відведення; автоматизована система диспетчеризації насосних 
станцій; автоматизована система GPS-моніторингу автопарків. 
Так, для міста Києва були виділені кошти для реалізації деяких 
проектів розумного міста, серед яких було встановлено понад 
4 000 камер [17] для забезпечення безпеки киян та для швидкого 
реагування служб безпеки в разі надзвичайних подій. У планах є 

побудова та встановлення зон зі швидкісним Інтернетом Wi-Fi в 
метро в туристичних місцях [18]. Однак всі ці зміни лише част-
ково відповідають концепції «розумного міста».

Основною причиною низького розвитку проектів “Smart 
city” у містах України є дефіцит фінансових ресурсів, оскільки 
більшість місцевих адміністрацій навіть після впровадження 
реформи з децентралізації не здатна забезпечити вирішення 
всіх проблем. Інноватизація досить часто стосується виключно 
окремих сфер життєдіяльності, тоді як існує реальна потреба у 
проведенні системних та поетапних змін.

Основна ідея впровадження проектів «розумного міста» 
в Україні з урахуванням кадрового потенціалу таких міст, як 
Київ, Харків, Дніпропетровськ, полягає не лише у створенні 
інфраструктури для міста, але й у використанні її бізнесом, 
стартапами.

Висновки. Отже, розглянувши сутність та концепцію 
комплексної системи розумного міста(“Smart city”), проаналі-
зувавши та узагальнивши результати досвіду зарубіжних країн 
по впровадженню розумних технологій для забезпечення ефек-
тивного функціонування сучасних міст та покращення життя 
громадянам міста, визначивши переваги та недоліки, ми визна-
чили умови, необхідні для розвитку “Smart city” в Україні. На 
основі узагальнення досвіду реалізації проектів у містах інших 
країн було запропоновано заходи щодо поліпшення стану роз-
витку інформаційно-комунікативних технологій та технологій 
інноваційних систем автоматизації в українських містах.
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цепции «умного города». Проанализированы зарубеж-
ные новшества и инновационные внедрения в городах, 
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Also considered the state of development of the manage-
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Постановка проблеми. Сільське господарство належить 
до найбільш впливових на навколишнє середовище секторів 
економіки України, бо воно організовує своє виробництво на 
великих територіях. Саме тому однією з найбільш актуальних 
проблем є проблема екологічно-економічного обґрунтування 
раціонального природокористування на сільськогосподарських 
ландшафтах.

Сьогодні особливої гостроти набувають проблеми еколо-
гічного стану навколишнього природного середовища, а саме 
збереження його відтворювального, відновлювального та аси-
мілятивного потенціалів, оскільки в сучасному світі катастро-
фічно зростають обсяги забруднень, масштаби виснаження 
і деградації окремих ресурсів довкілля у зв’язку з надмірним 
антропогенним тиском. В результаті можна спостерігати погір-
шення стану довкілля за всіма показниками, що в кінцевому 
результаті негативно позначається на здоров’ї людини та якості 
сільськогосподарської продукції.

Водночас відбувається процес переосмислення ролі еконо-
мічних та екологічних пріоритетів, а очевидна перевага відда-
ється екологічно безпечному розвитку аграрного виробництва. 
Але для переходу на альтернативні системи господарювання 
необхідно знати і розуміти головні проблеми природокорис-
тування, а особливо землекористування. Визначення й оцінка 
основних екологічно-економічних проблем та стану землеко-
ристування обумовили актуальність дослідження.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Технологічні 
засади сільськогосподарського виробництва, де були б достат-
ньо узгоджені екологічні, економічні й енергетичні складові, є 
об’єктом дослідження вітчизняних вчених, які довели, що без 
поєднання цих напрямів розвитку аграрного сектору економіки 
агробіологічний потенціал України не буде використаний пов-
ною мірою.

Більшість провідних вчених, таких як І.К. Бистряков, 
П.П. Борщевський, В.Г. В’юн, В.В. Горлачук, Б.М. Данили-
шин, Д.С. Добряк, О.Л. Кашенко, Ю.А. Махортов, В.В. Мед-
ведєв, Л.Г. Мельник, В.Я. Месель-Веселяк, М.Ф. Реймерс, 
П.Т. Саблук, В.П. Ситник, В.М. Трегобчук, М.М. Федоров, 
Т.С. Хачатуров, М.К. Шикула, О.М. Царенко, констатує, що 
інтенсивна експлуатація земельних ресурсів, особливо еродо-
ваних та малопродуктивних, а також збільшення техногенного 
навантаження на землю закономірно призвели до порушення 

екологічної рівноваги в природі, до деградації ґрунтів та їх 
токсичного забруднення.

Основу екологічних інновацій становлять ресурсо- та 
енергозбереження, а також створення екологічно-орієнтованої 
системи управління аграрним виробництвом і перехід до аль-
тернативних моделей господарювання. Сьогодні наукові поло-
ження щодо екологізації аграрного виробництва залишаються 
недостатньо визначеними.

Виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми. 
Науково-технічний прогрес в аграрній сфері економіки має не 
лише позитивні, але й негативні наслідки для галузі. Останніми 
роками процес інтенсифікації зумовив загострення екологіч-
ної кризи і створив низку проблем екологічного характеру, які 
ставлять під сумнів правильність сучасної системи господарю-
вання. Особливо сильно екологічна криза позначилась на якості 
земельних угідь. Саме тому нами досліджено основні екологіч-
но-економічні проблеми використання природно-ресурсного 
потенціалу в аграрному виробництві, зазначено негативні фак-
тори, що вплинули на погіршення властивостей земель, визна-
чено питому вагу основних чинників деградації земель, про-
ведено систематизацію їх видів та обґрунтування необхідності 
запровадження стратегії екологізації як основної інноваційної 
стратегії природокористування в аграрному секторі.

Також на основі проведеного аналізу сучасного екологіч-
ного стану земель сільськогосподарського призначення нами 
розраховано структуру земельного фонду України у 2016 році і 
середньозважений коефіцієнт екологічної стабільності земель-
них угідь, який залежить від ступеня освоєння сільськогоспо-
дарських земель, розораності й інтенсивності використання 
угідь.

Мета статті полягає у дослідженні основних екологічних 
проблем землекористування, характеристиці сучасного вико-
ристання земельного фонду України, екологічно-економічній 
оцінці земель за коефіцієнтом екологічної стабільності, обґрун-
туванні необхідності впровадження екологічно спрямованих 
інновацій в аграрному виробництві.

Виклад основного матеріалу дослідження. Земля складає 
основне багатство нашої держави. Земельні ресурси відносять 
до універсальної категорії, яка виражає певну сукупність при-
родних, а також соціальних предметів їх властивостей і вико-
ристовуються для багатьох цілей, зокрема в сільському госпо-
дарстві

Сьогодні використання землі супроводжується значними 
перетворенням зі зміною основних її природних первісних 
властивостей та появою нових. Головною причиною появи 
нових властивостей є трансформація різних видів земельних 
угідь у рілля. Водночас високий ступінь розораності та безвід-
повідальне відношення до використання земельних угідь спри-
чинили низку негативних наслідків екологічного характеру.
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У зв’язку з тим, що більшість сільськогосподарських земель 
в Україні перебуває в інтенсивному використанні, питання їх від-
творюваності набуває з кожним роком все більшої актуальності.

В табл. 1 надано характеристику використання земельного 
фонду в України та інших країнах світу.

Нині земельний фонд України становить 60,4 млн. га, 
зокрема 41,5 млн. га (68,8%) сільськогосподарського призна-
чення, з яких 32,5 млн. га ріллі, або 53,9% від загального земель-
ного фонду. Розораність сільськогосподарських угідь в Україні 
досягла найвищого показника у світі – 78,3% (табл. 1).

Сучасний стан ґрунтів зумовлений високою, практично 
найбільшою у світі розораністю території України, яка сягає 
понад 60%, тоді як у країнах ЄС вона не перевищує 35%, а у 
високорозвинених країнах, зокрема у США та Канаді, не пере-
вищує 20,0%. Надмірна розораність території та величезний 
вплив діяльності людини призвели до порушення природного 
процесу ґрунтоутворення.

Через зменшення площі сільськогосподарських угідь зву-
жуються потенціальні можливості забезпечення населення про-
дуктами харчування, а промисловості – сільськогосподарською 
сировиною. Недобір валової продукції сільського господарства 
з вилучених земель становить понад 14 млрд. грн. [1, с. 25].

Ефективне ведення господарської діяльності на інновацій-
ній основі є також обмеженим через нестабільне фінансово-е-
кономічне становище більшості сучасних малих та середніх 
сільськогосподарських підприємств, а також домогосподарств 

населення, які становлять більшість у сукупності суб’єктів 
агробізнесу. Цей процес також ускладнюється значними пору-
шеннями в галузевій структурі вирощування сільськогосподар-
ських культур (рис. 1).

Основні культури, які вирощують у більшості господарств 
України на загальній посівній площі 27 434,3 тис. га, такі: пше-
ниця, ячмінь і соняшник, тоді як площі під головними культу-
рами, що сприяють відновленню родючого шару ґрунту, а саме 
багаторічними бобовими й злаковими травами та зернобобо-
вими, зведено до мінімуму [2, с. 8]. За останні роки багаторічні 
трави, які характеризуються свою здатністю накопичувати азот 
та захищати ґрунт від ерозії, займали в структурі посівних 
площ лише 1,5%.

Комплексна екологічно-економічна оцінка сучасного стану 
земельно-ресурсного потенціалу, рівня використання земель-
них ресурсів, екологічної ситуації загалом свідчить про дуже 
небезпечні тенденції (рис. 2).

У зв’язку з надмірною розораністю, недостатнім внесенням 
органічних речовин, мінеральних добрив, меліорантів, забруд-
ненням ґрунтів, інтенсивним механічним обробітком ґрунту 
основною екологічною проблемою аграрного виробництва в 
Україні є деградація ґрунтів, а саме водна і вітрова ерозія, засо-
лення та заболочення, забруднення сільськогосподарських угідь 
внаслідок безконтрольної хімізації, техногенне забруднення.

Темпи деградації ґрунтів в Україні вже зараз можна кла-
сифікувати як катастрофічні. В умовах практичної відсутності 

стимулів до виробництва екологічно без-
печної продукції ми маємо реальну загрозу 
здоров’ю нації. Порушення екологічної рів-
новаги супроводжується зниженням еконо-
мічної ефективності використання земель 
у сільському господарстві й тягне за собою 
низку інших наслідків соціально-економіч-
ного характеру.

Площа деградованих ґрунтів щорічно 
зростає на 80 тис. га. Майже кожний тре-
тій гектар (30,7%) еродований, а другий – 
дефляційно небезпечний. Еродовані землі в 
Луганській, Донецькій, Кіровоградській і 
Чернівецькій областях сягають 50–65% від 
кількості землі в обробітку. У Степовій зоні 
з трьох гектарів землі два мають понижену 

Рис. 1. Структура посівних площ основних груп сільськогосподарських 
культур в Україні під урожай 2017 року, % 

Джерело: розраховано за даними Державної служби статистики України

Таблиця 1
Характеристика сільськогосподарського використання земельного фонду в Україні  

та деяких країнах світу станом на 1 січня 2016 року

Країна
Площа 
земель,  
млн. га

Площа с.-г. 
угідь, млн. га

С.-г. 
освоєння 

території, %
Рілля,  
млн. га

Розораність, % Сінокоси і пасовища

території с.-г. угідь площа,  
млн. га

у % до площі 
с.-г. угідь

Україна 60,4 41,5 68,8 32,5 53,9 78,3 7,8 18,8
Китай 959,7 495,8 52,4 92,5 9,6 18,7 400,0 80,7
Австралія 771,3 461,7 59,7 47,0 6,1 10,2 414,5 90,0
США 936,4 426,9 45,6 185,7 19,8 43,5 239,2 56,0
Канада 997,1 73,4 7,4 45,4 4,6 61,9 27,9 38,0
Франція 55,2 30,2 53,0 18,3 32,1 60,6 10,6 35,1
Польща 32,3 18,7 57,9 14,3 44,3 76,5 4,1 21,9
Великобританія 24,5 17,1 69,8 5,9 24,1 34,5 11,1 64,9
Німеччина 35,7 17,3 48,5 11,8 33,1 68,2 5,3 30,6
У світі 133 382 4 846,1 36,2 1 345,0 10,1 27,8 3 395,3 70,1

Джерело: узагальнено за даними Національного інституту стратегічних досліджень
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родючість [4, с. 6]. Це є свідченням найви-
щого ступеня ерозійних процесів.

Еродованість сільськогосподарських 
угідь сьогодні перевищує 40%, збільшую-
чись щорічно на 80–100 тис. га. У складі 
еродованих земель обліковуються 4,6 млн. га 
середньо і сильно змитих, зокрема 68 тис. га, 
які повністю втратили верхній родючий шар 
ґрунту. Змив родючого ґрунту з усієї площі 
ріллі перевищує 24 млн. тонн на рік. У зми-
тому і дельфованому ґрунті міститься близько 
783 тис. тонн гумусу, 1,24 тис. тонн дію-
чої речовини азоту, 2,22 тис. тонн фосфору, 
2,67 тис. тонн калію. Щорічні екологічні та 
економічні збитки від ерозії ґрунтів сягають 
10 млрд. грн. [5, с. 128], тоді як притаманні 
землям ерозійні процеси природного похо-
дження не можуть завдати значної шкоди 
через дуже повільний перебіг.

Негативним фактором є те, що в умовах 
високого рівня розораності у сільськогоспо-
дарському обороті активно використову-
ються еродовані землі, що знижує врожай-
ність сільськогосподарських культур від 
16,7% на слабо змитих до 52,9% на сильно 
змитих ґрунтах [6, с. 163].

Основні чинники деградації земель Укра-
їни представлені на рис. 3.

Варто відзначити, що серед наведених 
чинників деградації протягом останніх років 
на землях України домінує ерозія.

Друге місце серед деградаційних про-
цесів на землях України посідає дегуміфі-
кація (23%). Вміст гумусу в ґрунті може 
змінюватися з двох причин: через змив 
верхнього родючого шару внаслідок роз-
витку ерозійних процесів та через невре-
гульоване використання поживних речовин 
вирощуваними культурами й нерівноцінне 
їх повернення або ж підвищуватися за 
достатнього внесення поживних речовин. 
Тому загальні втрати гумусу мають місце 
як за різних видів ерозії, так і за мінералі-
зації [7, с. 105].

Третє місце серед чинників деградації на 
землях України посідає забруднення земель 
(15%), що викликано радіонуклідним забрудненням, хімічними 
засобами захисту рослин, важкими металами та мінеральними 
кислотами [8, с. 57].

Таким чином можна виділити основні причини, що викли-
кають деградацію ґрунтів: ерозія та дегуміфікація ‒ механічне 
руйнування ґрунтів водою і вітром, а також втрата гумусу; опу-
стелювання, юридизація – надмірне висушування, яке робить 
ґрунти непридатними для сільського господарства; токсикація 
‒ забруднення ґрунтів різними токсичними речовинами; прямі 
втрати через трансформацію сільськогосподарських угідь під 
міські будівлі, дороги, аеродроми тощо.

У зв’язку з порушенням наукового принципу розміщення 
посівних площ (залежно від крутизни схилу та попередників) 
не можуть бути забезпечені оптимальні умови для розвитку 
рослин, неможливо уникнути процесів деградації ґрунтів, що 

не тільки призводить до значних втрат продукції аграрного 
виробництва, але й позначається на фінансовому стані агрови-
робників та стані ґрунтів.

Сьогодні більшість сільськогосподарських земель в Укра-
їні перебуває в інтенсивному використанні, що значною мірою 
впливає на їх екологічний стан та стійкість до деградації. За 
сучасним уявленням термін «екологічний стан ґрунту» треба 
розуміти як інтегральний показник його екологічної стійкості, 
рівня родючості й забруднення.

Оцінка впливу складу угідь на екологічну стабільність 
території, стійкість якої залежить від ступеня освоєння сіль-
ськогосподарських земель, розораності й інтенсивності вико-
ристання угідь, проведення меліоративних і культурно-техніч-
них робіт, забудови території, характеризується коефіцієнтом 
екологічної стабільності [9, с. 150].

Рис. 2. Основні екологічно-економічні проблеми землекористування в Україні
Джерело: узагальнено автором на основі джерела [3]

Рис. 3. Питома вага чинників деградації на землях України, %
Джерело: узагальнено автором на основі джерела [8, с. 57]

 

Екологічно-економічні проблеми землекористування 

- поступове зниження родючості ґрунту і запасів гумусу; 
- порушення режиму ґрунтового живлення та дефіцит поживних 
речовин; 
- знищення ґрунтової біоти; 
- водна й вітрова ерозія ґрунтів підкислення ґрунтів; 
- засолення і вилуговування ґрунтів; 
- заболочення ґрунтів; 
- забруднення ґрунтів пестицидами, мінеральними добривами і 
важкими металами; забруднення ґрунтів радіоактивними відходами; 
- ущільнення ґрунтів; 
- підтоплення земель; 
- вплив енергетичних випромінювань на земельні ресурси; 
- фінансово-економічні проблеми аграрних підприємств; 
- порушення оптимальної структури посівних площ 
сільськогосподарських культур; 
- низький рівень державної підтримки заходів щодо підвищення 
ефективності використання земельних ресурсів, охорони 
сільськогосподарських земель, консервації деградованих і 
малопродуктивних земель; 
- відсутність зацікавленості агровиробників у впровадженні нових 
технологій обробітку ґрунту та використанні сучасної системи 
менеджменту. 

 

44 

10 

2 

23 

4 15 2 еродованість 

підкислення 

заболочення 

дегуміфікація 

засолення 

забруднення 

перезволоження 



58

Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету

За різного складу земельних угідь коефіцієнт екологічної 
стабільності території землекористування (Кес) розраховується 
за формулою [10]:

Ê
Ê Ð

Ð
Êåñ

і і

і

ð= ∑
∑

,

де Рі – площа угіддя і-го виду; Кі – коефіцієнт екологічної 
стабільності угіддя і-го виду; Кр – коефіцієнт морфологічної 
стабільності рельєфу (1,0 – для стабільних територій, 0,7 – 
нестабільних). Для розрахунків прийнято, що Кр = 1,0.

Якщо одержане значення Кес менше 0,33, то землекористу-
вання є екологічно нестабільним, якщо змінюється від 0,34 до 
0,50, то належить до стабільно нестійкої, якщо перебуває в 
межах від 0,51 до 0,66, то переходить у межі середньої стабіль-
ності, якщо перевищує 0,67, то територія землекористування є 
екологічно стабільною.

На основі наведеної методики нами розраховано середньо-
зважений коефіцієнт екологічної стабільності земельних угідь 
України за 2016 рік (табл. 2).

Таблиця 2
Структура земельних угідь та екологічна стабільність 

території України, 2016 рік

Види основних  
земельних угідь

Пл
ощ

а, 
ти

с. 
га

Ст
ру

кт
ур

а з
ем

ел
ьн

их
 

уг
ідь

, %

Ко
еф

іці
єн

т е
ко

ло
гіч

но
ї  

ст
аб

іль
но

ст
і т

ер
ит

ор
ії

Рілля 32 541,3 53,9 0,14
Перелоги 233,7 0,4 0,35
Багаторічні насадження 892,4 1,5 0,43
Сіножаті 2 406,4 0,6 0,62
Пасовища 5 434,1 9,0 0,68
Усього 
сільськогосподарських угідь 41 507,9 68,8 0,24

Лісові площі 10 633,1 17,6 1,00
Вода і болота 982,3 1,6 0,79
Забудовані землі 2 552,9 4,2 0,00
Інші угіддя 4 678,7 7,8 0,00
Усього 60 354,9 100,0 0,40

Джерело: розраховано автором за даними Державного агентства 
земельних ресурсів України

В середньому по Україні коефіцієнт екологічної стабіль-
ності становить 0,40, що загалом характеризує територію 
нашої держави як екологічно нестабільну.

Більшість регіонів України належить до екологічно неста-
більної або стабільно нестійкої категорії земель, і лише шість 
західних областей – до середньо стабільних. Закарпатська 
область є єдиним екологічно стабільним регіоном в Україні, що 
обумовлено невисоким рівнем розораності та значною площею 
територій під лісами. Найнижчий рівень екологічної стабіль-
ності спостерігається в центральних та східних регіонах (Доне-
цька, Дніпропетровська, Запорізька, Кіровоградська, Микола-
ївська області) [9].

Таким чином, сучасне використання земельних ресурсів 
недостатньо відповідає вимогам раціонального природоко-

ристування. Насамперед йдеться про порушення економічно 
допустимого співвідношення площ ріллі, природних кормо-
вих угідь, лісових насаджень, що негативно впливає на стій-
кість агроландшафтів, ігнорування науково обґрунтованої 
системи ведення аграрного виробництва у регіонах, слабкий 
контроль за дотриманням сівозмін, органічних та хімічних 
меліорацій, руйнування зрошуваних та осушуваних меліора-
тивних мереж [2, с. 7].

Саме тому під час використання земельних угідь пріори-
тети мають бути надані екологічній складовий. Екологічна 
складова в аграрному виробництві передбачає науково-обґрун-
тований комплекс взаємопов’язаних агротехнічних, меліора-
тивних, ґрунтозахисних та організаційно-економічних заходів, 
спрямованих на ефективне використання ґрунту, кліматичних 
ресурсів, біологічного потенціалу рослин з метою отримання 
стабільних врожаїв сільськогосподарських культур за умов під-
вищення родючості ґрунту й дотримання екологічної безпеки 
довкілля та вирощеної продукції.

Висновки. З наведеного вище можна зробити такі висновки.
У зв’язку з тим, що сільське господарство належить до 

найбільш впливових на навколишнє середовище секторів еко-
номіки України, були визначені найбільш актуальні екологічні 
проблеми, які пов’язані із землекористуванням в агросисте-
мах, а також проведена комплексна екологічно-економічна 
оцінка сучасного стану земельно-ресурсного потенціалу, 
рівня використання земельних ресурсів, екологічної ситуації 
в аграрній галузі.

За результатами досліджень визначено, що використання 
земельних ресурсів в Україні недостатньо відповідає вимогам 
раціонального природокористування. Інтенсивне використання 
земельних угідь значною мірою впливає на їх екологічний стан 
та стійкість до деградації. середньозважений коефіцієнт еколо-
гічної стабільності земельних угідь України за 2016 рік стано-
вить 0,40, що загалом характеризує територію нашої держави 
як екологічно нестабільну.

Структура агровиробництва має забезпечити мінімальний 
антропогенний вплив на навколишнє середовище. При цьому 
необхідно проводити оцінку соціально-екологічного статусу 
територій та оцінку екологічного стану ведення господарської 
діяльності. Така оцінка має надаватися відповідно до світових 
тенденцій розвитку і міжнародних стандартів.

Екологічний розвиток аграрного виробництва є невід’єм-
ною частиною реалізації концепції сталого розвитку, яка є 
основою системи, що охоплює та єднає соціальні, техногенні, 
природні процеси, економічний розвиток та екологічну безпеку 
в умовах глобалізації, а також полягає в ефективному розвитку 
сільськогосподарського виробництва за одночасного зниження 
антропогенного навантаження на навколишнє середовище і 
природні ресурси.

Література:
1. Береговий В.К. Екологічні проблеми використання земель у 

сільському господарстві України / В.К. Береговий // Агросвіт. – 
2011. – № 13–14. – С. 25–28.

2. Гринчук Ю.С. Еколого-економічні проблеми використан-
ня земельних ресурсів / Ю.С. Гринчук // Агросвіт. – 2013. – 
№ 10. – С. 7 – 9.

3. Россоха В.В. Економічний потенціал землі та проблеми його ви-
значення в ринкових умовах господарювання / В.В. Россоха // 
Трансформація земельних відносин до ринкових умов : зб. ма-
теріалів Всеукраїнського конгресу вчених економістів-аграрни-
ків. – К., 2009. – С. 135.



59

Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету

4. Сайко В.Ф. Наукові основи стійкого землеробства в Україні / 
В.Ф. Сайко // Збірник наукових праць ННЦ «Інститут землероб-
ства НААН України». – Вип. 3. – К. : ННЦ «Інститут землероб-
ства НААН України», 2010. – С. 3–17.

5. Русан В.М. Економіка раціонального сільськогосподарського 
землекористування : [монографія] / В.М. Русан. – К. : ННЦ ІАЕ, 
2009. – 200 с.

6. Панас Р.М. Основи моніторингу та прогнозування використан-
ня земель : [навчальний посібник] / Р.М. Панас. – Львів : Новий 
світ–2000, 2007. – 224 с.

7. Корчинська О.А. Сучасний стан і проблеми відтворення родю-
чості ґрунтів в Україні / О.А. Корчинська // Вісник аграрної нау-
ки Причорномор’я. – 2005. – Вип. 2. – С. 103–108.

8. Будзяк О.С. Деградація та заходи ревіталізації земель Укра-
їни / О.С. Будзяк // Моніторинг та охорона земель. – 2014. – 
№ 1–2. – С. 57 – 64.

9. Степенко О.В. Екологічні основи раціонального використан-
ня земель сільськогосподарського призначення / О.В. Степен-
ко // Економіка природокористування і охорони довкілля. – 
2013. – С. 146 – 153.

10. Методичні рекомендації оцінки екологічної стабільності агро-
ландшафтів та сільськогосподарського землекористування / 
[А.М. Третяк, Р.А. Третяк, М.І. Шквар]. – К. : Інститут земле-
устрою УААН, 2001. – 15 с.

Багорка М.А. Комплексная эколого-
экономическая оценка землепользования в Украине
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гические проблемы землепользования, дана характери-
стика современного уровня использования земельного 
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ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙ ЯК ОБ’ЄКТИВНОЇ УМОВИ 
КОНКУРЕНТОЗДАТНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

Анотація. У статті розкривається значення іннова-
цій для підвищення конкурентоспроможності підпри-
ємства. Представлено концепцію оцінки інноваційності 
підприємства з урахуванням динамічного характеру 
зміни умов господарювання.

Ключові слова: інновації, фактори, інвестиційні 
процеси, інноваційність підприємства, конкурентоздат-
ність підприємства, технологічне переозброєння, гло-
балізація світової економіки, євроінтеграційні наміри.

Постановка проблеми. Проблема підвищення конкурен-
тоздатності вітчизняних підприємств на міжнародних ринках 
в умовах глобалізації світової економіки та євроінтеграційних 
намірів України стає все більш актуальною. Серед напрямів 
вирішення цієї проблеми в багатьох наукових публікаціях 
визначається необхідність якісного технологічного переозбро-
єння підприємств на основі впровадження інновацій.

Слід зазначити, що серед країн Європейського Союзу міні-
мальні показники інноваційної активності мають Португалія 
(26%) та Греція (29%), але навіть вони у два рази вищі, ніж 
в Україні. Порівняно з країнами-лідерами, такими як Австрія 
(67%), Німеччина (69%), Данія (71%) та Ірландія (74%) розрив 
з Україною ще більший і складає 3–4 рази [5, с. 233].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Об’єктивна необ-
хідність здійснення проінноваційної політики, стимулювання 
інвестицій проінноваційного характеру представлена в публіка-
ціях І. Бланка, Є. Бойка, В. Гєєця, Н. Коніщевої, М. Чумаченка, 
М. Пересади та інших авторів [1; 2; 3; 5]. Дослідженням практич-
них і теоретичних проблем здійснення інноваційної діяльності 
займалося багато вітчизняних вчених, таких як, зокрема, Т. Буніч, 
П. Завлін, А. Кулагін, Л. Леонтьєв, А. Юданов, І. Бураковський, 
В. Геєць, І. Лукінов, Є. Савельєва, А. Філіпенко, М. Чумаченко. 
Водночас низка питань вимагає конкретизації і більш глибокого 
вивчення. Зокрема, невирішеним є питання методології оцінки 
рівня інноваційності підприємства і регіону.

Виділення невирішених раніше частин загальної про-
блеми. Факторами, які перш за все перешкоджали здійсненню 
інноваційної діяльності, були вартісні, такі як нестача власних 
коштів (80,1%), великі витрати на нововведення (55,5%), недо-
статня фінансова підтримка держави (53,7%), високий еконо-
мічний ризик (41%), тривалий термін окупності нововведень 
(38,7%), відсутність коштів у замовників (33,3%). Також зава-
жала недосконалість законодавчої бази (40,4%), відсутність 
попиту на продукцію (16%), відсутність кваліфікованого персо-
налу (20%), відсутність можливостей для кооперації з іншими 
підприємствами і науковими організаціями (19,7%), нестача 
інформації про ринки збуту (17,4%), нестача інформації про 
нові технології (17,3%). Була відсутня стратегія інноваційного 
шляху розвитку України, формування національної інновацій-
ної системи, яка забезпечувала б його реалізацію, неналежного 
використання методів планування на всіх рівнях управління 
(системного аналізу, прогнозування), недостатнього рівня 

інноваційної культури працівників органів державної влади 
[3, с. 110–116].

Отже, виникає необхідність максимального використання 
інвестицій для впровадження інноваційного процесу на під-
приємства для підвищення конкурентоздатності та зростання 
їх прибутковості.

Мета статті полягає у визначенні ролі інновацій в підвищенні 
конкурентоспроможності підприємства і представленні методич-
них підходів до визначення інтегрального рівня інноваційності на 
рівні первинної ланки господарювання і на рівні регіону.

Виклад основного матеріалу дослідження. Про силу і 
конкурентоздатність підприємства на зовнішніх ринках певною 
мірою і цілої національної економіки чимраз більшою мірою 
свідчить її інноваційність. Сфера використання поняття «інно-
вація» є дуже широкою. Інновацію, на думку В. Сизоненка, 
доцільно розглядати як процес, що об’єднує в собі науку, тех-
ніку, підприємництво і менеджмент із специфічними власти-
востями і закономірностями [1, c. 350]. І. Бланк визначає інно-
вації як «досягнення науково-технічного прогресу, призначені 
для використання у виробництві і соціальній сфері» [2, с. 403]. 
Р. Фатхутдінов окреслює інноваційну діяльність як процес по 
стратегічному маркетингу, НДДКР, організаційно-технічній 
підготовці виробництва, виробництву і оформленню новацій, 
їх впровадженню (перетворенню в інновацію) і поширенню в 
інші сфери [2, с. 552]. Інноваціями називають культурні факти, 
що впроваджуються до даної культури [2, с. 222], або ж куль-
турні цінності в найширшому розумінні, спроможні бути спіль-
ним знаменником для будь-якого типу інновацій [2, с. 112]. 
Найчастіше термін «інновації» вживається як тип реальних 
інвестицій в матеріальній формі чи як процес. Інновація в мате-
ріальній формі означає вперше впроваджуваний, наприклад, 
технологічний процес, новий виріб, ідею, інновація у формі 
процесу – дії, які полягають на впровадженні чогось нового. 
Інновація трактується деякими дослідниками як зміна у звич-
ному способі діяльності [6, с. 12].

Отже, поняття «інновації» охоплює досить широку сферу 
змін. Однак в загальноприйнятому значенні поняття «іннова-
ції» звужується до суттєвих, переломних, оригінальних змін. 
Згідно з цим поглядом інновація визначається як всяка думка, 
поведінка чи річ, котра є новою, оскільки якісно відрізняється 
від наявних [7, с. 2]. Об’єктивно нова, виключно оригінальна 
інновація базується найчастіше на наукових дослідженнях.

Однак більш уважний погляд на інновації, які досягли 
успіху, доводить, що нагоди для змін є звичайними, ідея, як 
кажуть «висить в повітрі»; вимагає лише іншого погляду на 
оточення. Адже інновацією є як новий виріб, що задовольняє 
абсолютно нові потреби, так і незначна зміна естетики виробу 
чи використання виробу загальновідомого, але суб’єктивно 
нового для споживача. Тому здебільшого інноваціями назива-
ють зміни, які вже здійснювались раніше, але які для даного 
підприємства, фірми, організації є новими [8, с. 34].
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Однак якщо поняття інновації досить широко представлене 
у вітчизняній та іноземній науковій літературі, то термін «інно-
ваційнійсть» вживається лише в деяких публікаціях [14, с. 23].

Вже сама етимологія терміна «інновація» визначає її як 
впровадження чогось нового. Більшість дослідників виходить 
саме з цієї точки зору, і їх погляди в цьому переважно співпа-
дають. Відмінності стосуються здебільшого трактування рівня 
новизни і сфери реалізації новацій. На основі наведених визна-
чень можна поділити наявні підходи до детермінації поняття 
інновацій на дві групи.

Перший підхід базується на розумінні інновації як впро-
вадження чогось абсолютного нового, що не було відомим до 
цього часу або з певних причин не було використовуваним.

Другий підхід відображає інновацію як впровадження яки-
хось змін, які є новими для підприємства, незалежно від того, 
чи були вони вже десь введені. Власне, таке трактування інно-
вації найчастіше практикується у сфері малого бізнесу.

Таким чином, інновація не означає лише об’єктивно нових 
рішень, не мусить базуватись виключно на нових ідеях, мето-
дах, технологіях. Однак пропозиція інновацій такого типу є 
значно меншою, ніж використання імітаційних, «косметичних» 
змін чи таких, які є комбінацією вже наявних. Власне, останні 
найчастіше є предметом уваги підприємців.

Малі і середні підприємства та інституції, в яких підприємці 
використали нагоду для свого розвитку, орієнтуючись голов-
ним чином на інновації «низьких технологій», які базуються 
на простих і доступних ідеях, становили основну причину 
пожвавлення економіки в США у 80-х роках минулого століття. 
В результаті було створено близько 40 млн. місць праці. Іннова-
ції у вигляді технології, техніки чи організації малими фірмами 
запозичуються (повторюються) чи купуються. Інновації мен-
шого масштабу і не пов’язані з високими технологіями дають 
змогу швидше їх сприймати в новому оточенні. Ці інновації 
мають більш сприятливе середовище для розвитку внаслідок 
недосконалості ринку капіталу в Україні і обмежених ринків 
збуту. Вони також пов’язані з меншим ризиком, на який легше 
йде підприємство з малим досвідом чи з його відсутністю.

На думку Дж. Шумпетера, головне значення для розвитку 
економіки має конкуренція, яка полягає в інноваціях, а не конку-
ренція, яка реалізується на основі цін пропозиції [9, с. 45]. Управ-
ління більшістю підприємств базується на ринковій інформації і 
вимогах ринку, які визначають вид впроваджуваних інновацій. 
Інновація означає часто випадкову реакцію на потреби ринку 
(зокрема, на конкуренцію), що супроводжується значним рівнем 
ризику, однак може привести і до успіху, який, на думку П. Друк-
кера, досягається завдяки належному управлінню [10, с. 56].

Інновації, на думку П. Друккера, вимагають спеціального 
трактування,, управління ними відрізняється від ринкової діяль-
ності, поглинає час і змушує діяти систематично. Трактуючи інно-
вації як систематичну працю, в результаті якої виникає нагода для 
здійснення змін і нова пропозиція для ринку, можна розглядати їх 
як знаряддя в руках кожної людини, готової до підприємницької 
діяльності. Отже, інноваційна діяльність підприємства виступає 
метою, яка виникає з новаторського погляду на дійсність.

Одним з основних принципів реалізації інновацій є дове-
дення сутності здійснюваних змін до відома всього персоналу 
підприємства, забезпечення розуміння ним необхідності цих 
змін. Це виступає однією з найскладніших внутрішніх проблем 
підприємства в реалізації інновацій, особливо коли воно пра-
цює успішно, адже, на думку багатьох працюючих, якщо фірма 
є беззбитковою, то не потрібні ніякі зміни. Щодо підприєм-

ливості цей процес на певних фазах розвитку ринку виникає 
нібито сам собою.

Отже, виникнення підприємства базується на:
– інновації і необхідності її впровадження, реалізації 

(підприємець починає діяльність, маючи в руках ідею);
– прагненні (необхідності) діяльності і пошуку відповід-

них інновацій, необхідних для реалізації намірів.
В обох ситуаціях інновація стає джерелом підприємливості, 

хоча лише в першій виступає поштовхом до діяльності. В дру-
гому випадку прагнення чітко не визначеної діяльності змушує 
використати її і створити завдяки їй підприємство. В результаті 
в обидва шляхи приводять до висновку, що саме інновація була 
джерелом підприємливості.

На наступних фазах розвитку ринку значення інновацій також 
є дуже важливим. «Щоб бути інноваційним, підприємець мусить 
співпрацювати з оточенням» [12, с. 56]. Інновації у фірмі є реак-
цією на сигнали з оточення (стратегія пристосування) чи випере-
дженням цих сигналів (стратегія формування змін). Підприємли-
вість у зв’язку з цим асоціюється з необхідністю впровадження 
інновацій протягом тривання всього циклу розвитку фірми.

Отже, значення інновацій полягає в тому, що вони:
– становлять суттєвий фактор, стимулюючий розвиток 

підприємства;
– є засобом уникнення і (або) використання небезпек і 

загроз ринку;
– є засобом використання ринкових шансів;
– є елементом конкурентної боротьби;
– впроваджують в організацію наукові дослідження;
– виступають способом реакції на ринкові потреби;
– створюють нові робочі місця;
– виступають фактором раціонального використання тру-

дових ресурсів.
В дискусії над умовами інноваційності домінує погляд, 

що величина підприємства визначає її динаміку і масштаби. 
Аналіз цих факторів доводить, що величина не є головною 
передумовою інноваційності. Як в малих, так і у великих 
підприємствах існують фактори, які сприяють інноваціям, 
однак вони використовуються по-різному. Згідно із загаль-
ною думкою бюрократизм, консерватизм і відсутність 
еластичності діяльності у великих фірмах перешкоджають 
інноваційності. Однак лише великі підприємства володі-
ють відповідними людськими і фінансовими ресурсами і 
зовнішніми контактами, які стимулюють інноваційність. 
Дослідження над впливом величини підприємства на інно-
ваційність не дають однозначних висновків. Наприклад, 
малі підприємства в Німеччині впроваджували вдвічі більше 
інновацій, ніж підприємства великі [13, с. 1], а згідно з 
іншими дослідженнями, малі фірми були найменш підпри-
ємливими і новаторськими [10, c. 161]. Неоднозначність 
результатів досліджень не змінює факту, що фінансові і тех-
нологічні можливості підприємства впливають на характер 
інновацій. «Тяжкі» інновації з різним рівнем технологічної 
новизни пов’язані з більшими витратами капіталу, які може 
собі дозволити здебільшого велике підприємство.

Отже, факторами, які сприяють інноваціям в малих і серед-
ніх підприємствах, є такі:

– більша можливість налагодження контактів з іншими 
інституціями і легкість входження на ринок (наближеність до 
клієнта);

– можливість швидкого прийняття рішень і розуміння 
всіма працівниками стратегії підприємства;
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– організаційна єдність виробництва і продажу чи вироб-
ництва і прикладних досліджень;

– більша задіяність керівництва і всіх працівників у роз-
витку підприємства;

– вища еластичність впливу результатів інноваційної 
діяльності на трудову активність та ініціативу працівників.

Водночас слід відзначити фактори, які обмежують іннова-
ційність малих підприємств. До них належать такі:

– обмежені фінансові засоби і нестача висококваліфікова-
них кадрів;

– обмежені зовнішні контакти з причини значних затрат 
на інновації;

– труднощі з отриманням коштів на дослідження;
– обмеження інновацій до мінімуму внаслідок браку 

коштів, а також викликаний цим підвищений ризик у разі 
виникнення труднощів з їх впровадженням;

– мала сила впливу (наприклад, під час отримання допо-
моги від урядових організацій, банків тощо).

Інноваційна політика підприємця може базуватись на двох 
припущеннях:

– самі підприємці повинні бути переконані щодо необхід-
ності змін взагалі, а не щодо конкретної інновації зокрема;

– інновація повинна емоційно підтримувати тих, хто її 
впроваджує.

Крім загальних характеристик інновації, існують окремі 
організаційні змінні, які пов’язані з успіхом інновації:

– формалізація (рівень стандартизації дій, кількість пра-
вил і розпоряджень щодо того, що слід зробити, а також щодо 
нав’язування цих правил);

– централізація (мала кількість осіб, які приймають 
рішення);

– стратифікація (відмінність нагород, престижу між 
ієрархічними рівнями);

– складність (значна кількість професій, спеціальностей, 
професіоналізм на кожному робочому місці);

– виробництво (натиск на кількість);
– задоволення з праці [14, с. 22].
Позитивний зв’язок з інноваційністю мають лише дві із 

зазначених характеристик, а саме складність [14, с. 23] і задово-
лення з праці [12, с. 23]. Посилення решти викликає зниження 
здатності до змін.

Підприємство, яке не впроваджує інновацій, на думку 
П. Друккера, неодмінно старіє і занепадає.

Висновки. Отже, результат впровадження інновацій зале-
жить також від того, який рівень інноваційності має дана галузь 
і яким є рівень використовуваних технологій. Адже якщо цей 
рівень є низьким, впровадження інновацій викликає значне 
прискорення динаміки виробництва, що в межах регіону озна-
чає економічний розвиток. Отже, значення інновацій полягає в 
тому, що вони:

– становлять суттєвий фактор, стимулюючий розвиток 
підприємства;

– є засобом уникнення і (або) використання небезпек і 
загроз ринку;

– є засобом використання ринкових шансів;
– є елементом конкурентної боротьби;
– впроваджують в організацію наукові дослідження;
– виступають способом реакції на ринкові потреби;
– створюють нові робочі місця;
– виступають фактором раціонального використання тру-

дових ресурсів.

Позитивний вплив інновацій на рівень конкурентоспромож-
ності економіки країни виявляється в зростанні продуктивності 
праці та доданої вартості, структурному оновленні економіки, 
збільшенні питомої ваги високотехнологічних, наукоємних 
галузей у структурі виробництва та експорту, підвищенні яко-
сті продукції, i, як наслідок, в розширенні ринків збуту. Досить 
актуальними для України як на науковому рівні, так і на при-
кладному є проблеми формування ефективного механізму 
державної підтримки інноваційної діяльності, диверсифікації 
джерел фінансування наукових досліджень, розбудови сучас-
ної інноваційної інфраструктури, забезпечення системності та 
ефективності інноваційних процесів.

Сьогодні інноваційна діяльність – невід’ємна частина ефек-
тивного функціонування економіки. Вона сприяє економічному 
зростанню, а інновації є результативною характеристикою 
добробуту країни загалом.

Тому важливо оцінювати не стільки короткотерміновий 
рівень інноваційності, скільки інноваційність в межах страте-
гічного горизонту. Здатність і швидкість впровадження нових 
рішень у сферах технології, техніки, маркетингу, управління 
необхідно оцінювати в категоріях динаміки і масштабів їх 
впровадження. При цьому слід враховувати, що основною 
метою інновацій є збільшення ефективності факторів виробни-
цтва підприємства.
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Волкова И.А. Использование инноваций как 
объективного условия конкурентоспособности 
предприятий

Аннотация. В статье раскрывается значение инно-
ваций для повышения конкурентоспособности пред-
приятия. Представлена концепция оценки уровня ин-
новационности предприятия с учетом динамического 
характера изменения условий хозяйствования.

Ключевые слова: инновации, факторы, инвести-
ционные процессы, инновационность предприятия, 
конкурентоспособность предприятия, технологическое 
перевооружение, глобализация мировой экономики, ев-
роинтеграционные намерения.

Volkova I.A. Use of innovations as an objective 
condition of enterprises’ competitiveness

Summary. The article reveals the importance of inno-
vations to increase the competitiveness of the enterprise. 
The presented concept of an estimation of a level of inno-
vativeness of the enterprise in view of dynamic character of 
change of conditions of managing.

Keywords: innovations, factors, investment processes, 
enterprise innovativeness, enterprise competitiveness, tech-
nological re-equipment, globalization of the world econo-
my, eurointegration intentions.
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ГЕНЕЗИС ТЕОРІЙ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ  
СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ

Анотація. Досліджено та охарактеризовано розви-
ток генезису інновацій, їх формування представниками 
різних економічних течій та сучасними економістами. 
Здійснено ретроспективний аналіз етапів формуван-
ня та розвитку інновацій. Обґрунтовано необхідність 
розвитку кредитно-банківських та фінансових установ 
як важливих елементів інноваційного розвитку інфра-
структури сільських територій. 

Ключові слова: генезис та еволюція теорій іннова-
ційного розвитку, сільські території, інноваційний роз-
виток, інфраструктура.

Постановка проблеми. Реалії сьогодення свідчать, що 
сучасні орієнтири розвитку сільських територій нашої держави 
потребують використання нових інноваційних підходів для 
забезпечення можливості ефективного розвитку економічних 
відносин. Світова фінансово-економічна криза нагадала про 
те, що зміни в сільському господарстві на відміну від інших 
сфер мають системний вплив на інші галузі економіки. Сіль-
ське господарство охоплює всі території та сфери життєді-
яльності людей, пов’язані не лише з аграрним виробництвом. 
Загострення останнім часом становища на світовому про-
довольчому ринку, пов’язане із збільшенням попиту на про-
дукти харчування в глобальному масштабі, викликало значне 
зростання цін на сільськогосподарську продукцію, вимагає 
конструктивного вирішення проблем технологічної та інфра-
структурної інноваційної модернізації аграрного сектора еко-
номіки, а особливо сільських територій.

Інновації існують багато тисяч років та здійснюють суттєвий 
вплив на розвиток кожного суспільства. В останнє століття в умо-
вах глобалізаційних змін інновації стали провідним каталізатором 
досягнення конкурентоспроможності на внутрішніх та закордон-
них ринках. Ураховуючи вищезазначене, провідні наукові школи 
приділяють значну увагу вивченню інновацій та інноваційному 
розвитку як важливому фактору економічного зростання.

Сучасна економіка досягла рівня, коли її подальший роз-
виток пов'язаний із переміщенням конкурентної спроможності 
країн з рівня матеріального виробництва на рівень уміння біз-
несу у співпраці з державою формувати умови, за яких підпри-
ємці та менеджери різних величин віддають свої переваги стра-
тегічному, концептуальному мисленню. В основі цих переваг 
лежить їх розуміння і прагнення бачити і реалізовувати прин-
ципово нові бізнес-ідеї. Розвиток інноваційної діяльності стає 
одним із найголовніших завдань учасників ринкових відносин.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У науковій 
літературі економічного спрямування проблемі генезису тео-
рій інноваційного розвитку сільських територій приділя-
ється значна увага. Зазначеним питанням присвячено багато 
праць таких учених, як: П.Д. Шаповал [1, с. 74–75], О.І. Пав-
лов [2, с. 30–37], В.П. Славов [3, с. 69], В.В. Бойко [4, с. 196], 
М.Й. Малік [5, с. 6–7], В.М. Заяць [6, с. 68], П.Т. Саблук 

[7, с. 52–53], К.І. Якуба [8, с. 116]. Проблеми інноваційних про-
цесів, можливостей та необхідності їх запровадження на сіль-
ських територіях знайшли своє відображення у працях провідні 
таких вітчизняних учених, як: О.А Белевят [9], В.В. Бойко [4], 
О.М. Бородіна, І.В. Прокопа, В.В. Юрчишин [10], О.Г. Булавка 
[11], Л.М. Газуда [12], В.С. Дієсперов [13], В.М. Єрмоленко 
[14], В.Д. Залізко, В.І. Мартиненков [15]. Водночас, урахову-
ючи сучасний динамічний розвиток, дана проблематика потре-
бує подальшого дослідження.

Мета статті полягає у дослідженні генезису теорій іннова-
ційного розвитку сільських територій.

Виклад основного матеріалу дослідження. Зазначена 
проблематика має своє відображення і в економічних теоріях, 
де можна виділити кілька підходів до її дослідження. Так, мер-
кантилісти, досліджуючи проблематику продуктивності праці 
як основи розвитку суспільства, значну увагу звертали на під-
вищення її ефективності за рахунок технологічної модернізації 
виробництва. Представники цієї школи виступали прихильни-
ками формування інноваційного підприємництва, в якому вба-
чали джерело формування та розвитку конкурентоспроможності 
виробництва. Фізіократи обґрунтували, що вільна конкуренція і 
підприємництво здатні зміцнити економіку країни шляхом якіс-
ного перетворення у сфері виробництва на інноваційній основі. 
При цьому підприємець розглядався як винахідник, що володіє 
не тільки капіталом, а й знаннями, інформацією та інтелектом. 
Лише їх пропорційне поєднання дає змогу отримувати бажані 
економічні та соціальні результати, забезпечити розвиток тери-
торій, де проводиться господарська діяльність. 

Основи механізму інноваційного розвитку були закладені 
ще в концепції суспільного відтворення К. Маркса. Виходячи із 
цієї концепції, інноваційний розвиток слід розуміти як резуль-
тат взаємодії виробничих відносин та продуктивних сил, тому 
інновації стають фактором, що визначає формування виробни-
чих відносин за допомогою розвитку продуктивних сил. Еконо-
мічний підйом кожної країни пропорційно залежить від швид-
кості та послідовності впровадження інноваційних розробок.

У неокласичному підході простежується більш докладне 
вивчення знань і підприємницьких здібностей, які розгляда-
ються на рівні з факторами виробництва у вигляді своєрідної 
форми капіталу. Представники неокласичного напряму зазна-
чають, що економічне зростання невіддільне від технічного 
прогресу. У рамках даного напряму була розроблена теорія 
формування джерел економічного зростання, в якій уводиться 
поняття екзогенного, тобто зовнішнього, інноваційного фак-
тора. При цьому доводиться, що на результати виробничого 
процесу істотний вплив мають не тільки продуктивність праці 
та капітал, а й інші чинники зовнішнього середовища, а саме 
науково-технічний прогрес [18, с. 165]. 

Значні напрацювання щодо інновацій та їх ролі у суспіль-
стві відображені у працях Г. Менша, який розділив інновації на 
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Таблиця 1
Генезис теорії інноваційного розвитку в працях провідних науковців

Дослідник Основні положення 
Й. Шумпетер –
основоположник теорії 
інновацій

Акцентував увагу на економічних інноваціях, асоціюючи їх тільки з промисловістю; розділив поняття 
«винахід» і «нововведення» з відповідною характеристикою кожного з них;  стверджував, що динамічні 
зміни в економіці відбуваються завдяки підприємцю-інноватору; підкреслював, що вихід із глобальної 
циклічної кризи можливий через стимулювання базисних інновацій

Б. Твіс – дослідник 
нововведень

Досліджував чинники, від яких залежить успішність перетворення винаходів у нововведення; вивчав 
ефективність та сфецифіку запровадження  інновацій у різних галузях економіки, у тому числі й у 
сільському господарстві

М. Портер – розробник 
теорії конкурентних 
переваг

Співвідносив конкурентні переваги компанії та її здатність до проведення й упровадження інновацій; 
стверджував, що організація інноваційного бізнесу є  ключовим чинником успіху в глобальній конкурентній 
боротьбі

Ф. Фон Хайек – 
розробник концепції 
«розсіяного знання»

Розвивав і обґрунтовував тезу про принципову обмеженість наукового знання, оскільки будь-яка інформація 
про систему гірше і бідніше тієї, яка в ній циркулює; огранував невизначеність умов інноваційного процесу; 
довів закономірність: більше шансів на розвиток спонтанних процесів науково-технічного розвитку в тих 
державах, де менш жорстким і централізованим є державне управління та  контроль використання наявних 
ресурсів

Н.Д. Кондратьєв – 
розробник «теорії 
довгих хвиль»

Виявив циклічність чергування змінюваних фаз у промисловому виробництві;  довів множинність циклів; 
розробив моделі циклів з урахуванням чинників внутрішного та зовнішнього впливу

П. Сорокін –засновник 
теорії «інноваційного 
соціокультурного 
розвитку»

Виявив різні типи культури в суспільстві; доводив, що переважання одного з них зумовлює характерні 
риси суспільства, країни, цивілізації; обґрунтував взаємозв’язок між культурним розвитком та залученням 
інновацій і переходом до нових технологічних циклів розвитку 

Дж. Бернал – 
дослідник нововведень

Обґрунтував кореляцію між науковими, технічними та соціальними нововведеннями; довів, що періоди 
розквіту науки зазвичай збігаються з періодами посилення економічної активності, технічного прогресу 
модернізації виробництва

Г. Менш – розробив  
S-модель інвестицій  

Увів поняття  технічного пата, вихід з якого неможливий без інновацій; cтверджував, що інноваційний 
розвиток відбувається після фази депресії, яка стимулює до модернізації та пошуку неординарних ідей; 
сформував та  описав життєвий цикл технологічного укладу

С. Кузнець – 
розробник моделі 
«епохальних 
інновацій»

Сформулював ознаки економічного зростання, серед яких провідні позиції належать таким чинникам, як: 
стабільне зростання національного продукту, технічний прогрес, ідеологічні та інституційні зміни; довів що 
епохальні інновації  лежать в основі переходу на іншу стадію розвитку виробництва

Джерело: систематизовано автором за даними [16, с. 316–317]

базисні та поліпшення. Вчений визначив взаємозв’язок між при-
родою економічних циклів і циклічним характером появи базис-
них інновацій. На його думку, базисні нововведення нерівномірно 
розподілені в часі та виникають у момент «технологічного пата». 
Водночас базисні інновації зумовлюють циклічний розвиток. 

Основою підходу інституціонального напряму є теорія 
інституційних змін, яка спрямована на вивчення впливу зов-
нішніх факторів на економічні процеси. Серед основних кон-
цепцій і теорій цього напряму можна виділити теорії постін-
дустріального суспільства: «технократичного детермінізму» 
(Дж. Гелбрейт), «інформаційного працівника» (П. Друкер), 
«третьої хвилі» (Е. Тоффлер), інституціональних і еволюційних 
змін (Д. Норт). Відповідно до вище перерахованих економіч-
них концепцій, позитивні еволюційні зміни відбуваються лише 
за умови інноваційного розвитку та модернізації виробничих 
потужностей. При цьому необхідним є рівномірний розвиток 
усіх складників, починаючи від рівня підприємств і закінчуючи 
розробленням національної державної інноваційної стратегії.

Опрацювання літературних джерел дає підстави ствер-
джувати, що генезис теорії інноваційного розвитку найбільш 
повно розкритий у працях провідних науковців: Й. Шумпе-
тера, Б. Твіса, М. Портера, Ф. Фон Хайека, Н.Д. Кондратьєва, 
П. Сорокіна, Г. Менша та ін. (табл. 1). Узагальнюючи їхні 
дослідження, можна відзначити таке: інноваційна економіка 

розглядається з позиції історичного розвитку суспільства як 
нова суспільно-економічна формація, в основі якої лежить 
соціально творча людина. 

При цьому наука є провідною базою економічного роз-
витку. Використання наукових розробок та сучасних техноло-
гій у всіх сферах життєдіяльності суспільства є необхідною 
передумовою досягнення високих економічних та соціальних 
результатів.

Уводячи в науковий обіг поняття «інновації» і даючи його 
характеристику, Й. Шумпетер виокремив декілька напрямів 
реалізації інновацій: 

1. Впровадження нового продукту, з яким споживач ще не 
знайомий, або нового рівня якості наявної продукції, яка задо-
вольняє широкий спектр потреб покупців. 

2. Впровадження нових методів виробництва, які або ґрун-
туються на наукових відкриттях, або можуть являти собою 
новий спосіб комерційного використання продукту або сиро-
вини. 

3. Відкриття нового ринку, на який ще не заходила певна 
галузь виробництва деякої країни, незалежно від того, існував 
цей ринок раніше чи ні. 

4. Захоплення нового джерела сировини або напівфабрика-
тів, що дає змогу знижувати собівартість та отримувати префе-
ренцій на конкретному ринковому сегменті. 
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5. Заняття монопольної позиції через створення трастів та 
отримання контролю над ринком у певному регіоні [17, с. 2].

Й. Шумпетером було закладено фундаментальні основи 
теорії інновацій, особливо технологічних і соціокультурних. 
Найбільш повний опис інноваційних процесів був представле-
ний у роботі «Теорія економічного розвитку» (1912 р.). Автор 
трактував інновації як нові комбінації змін у розвитку, що сфор-
мувалися внаслідок підприємницької діяльності [18, c. 115]. 

Апробуючи концептуальні положення теорій Й. Шумпе-
тера, питаннями інновацій та їх впливом на розвиток промис-
ловості та сільського господарства почали цікавитися й інші 
науковці. При цьому їх погляди трансформувалися залежно від 
історичного періоду та змін, які відбувалися. При цьому етапи 
формування та розвитку інновацій можна розділити на три 
часові проміжки: перший – кінець XIX ст. – 30-ті роки XX ст.; 
другий – 40-ві роки – середина 70-х років XX ст.; третій – 
кінець 70-х – 90-ті роки XX ст. (рис. 1).

Водночас, ураховуючи значні затрати на розроблення інно-
ваційних продуктів, використання їх на практиці відбувалося 
досить повільно. Особливо це актуально для аграрного сектора 
економіки, який не міг конкурувати з промисловістю по темпах 
залучення інноваційних розробок.

Лише на третьому етапі формування та розвитку інновацій 
(кінець 70-х – 90-ті роки XX ст.) значна увага приділялася вза-
ємозв’язку інновацій з економічним ростом, що сприяло більш 
ширшому запровадженню інноваційних розробок у виробни-
чий процес.

Для цього періоду характерним є те, що дослідники інно-
вацій поширили їх не тільки на технологію та економіку, а й 
на інші сфери життя суспільства, включаючи науку, політичне 

і соціальне життя, культуру, етику, релігію. Значні напрацю-
вання з вивчення інновацій здійснено у роботах А. Шлезінгера, 
який уводить поняття циклічності інновацій як джерела при-
скореного економічного зростання. 

Виокремленими у процесі опрацювання літературних дже-
рел, домінуючими ознаками розвитку теорії інновацій є: дослі-
дження сутності інновацій та їх ролі в економічному розвитку 
(перший етап); дослідження функцій управління інноваційною 
діяльністю (другий етап); перехід до розуміння системності 
інновацій та взаємозалежне дослідження технології, економіки 
і суспільства (третій етап). У цьому полягає головна закономір-
ність еволюції теорії інноваційного розвитку.

Аналізуючи процеси, що відбулися в аграрному сек-
торі економіки у XX – на початку XXI ст., можна виділити 
п’ять етапів розвитку технологічного рівня світового сіль-
ського господарства: механізація (1930–1950 рр.), хімізація 
(1960–1970 рр.), біотехнологія (1970–1980 рр.), техніко-техно-
логічний (1980–2000 рр.) та високих технологій (2000 – до н. 
д.). Для перших етапів характерним було негативне ставлення 
до науки і наукових досягнень із боку більшості працівників 
матеріальної сфери, їх безініціативність була пов’язана, перш 
за все, з відсутністю прямого інтересу як керівників і фахівців, 
так і рядових працівників до інноваційних продуктів, оскільки 
результати їх використання проявляються лише через певний 
час. Повільне запровадження інновацій також було спричинено 
відсутністю розвинутої кредитно-банківсьої та фінансової 
сфер, що є характерним і для сучасного етапу розвитку вітчиз-
няного аграрного сектора.

Висновки. Аналіз сучасних теоретичних підходів до інно-
ваційного розвитку та функцій управління інноваціями на 
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- вивчення причин «великих циклів кон’юнктури»; 
- початок розвитку нової еволюційної економічної теорії; 
- формування основ управління інноваційними 
проектами; 
- розвиток теорії підприємництва у зв’язку з 
технологічними інноваціями 
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-розроблення функціональних аспектів управління 
інноваціями в галузі планування, організації, 
фінансування; 
-  управління інноваційними проектами та оцінка їх 
ефективності; 
- продовжено розвиток і деталізація основних 
інноваційних ідей попереднього періоду 
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- формування фундаментальних основ концепції 
національних інноваційних систем; 
- класифікація інновацій на базисні, поліпшуючі та 
псевдоінновації; 
- розроблення концепції технологічних укладів;  
- класифікації циклів і фаз розвитку техніки, 
періодизації науково-технічних революцій 

Рис. 1. Ретроспектива етапів формування та розвитку інновацій
Джерело: систематизовано автором на основі [16]
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сільських територіях, дає змогу узагальнити таке: по-перше, 
переважна більшість пропозицій належать до системи ста-
лого розвитку сільських територій у цілому; по-друге, кон-
кретні пропозиції стосуються питань забезпечення необхід-
ного фінансування програм розвитку сільських територій, 
зростання рівня добробуту сільського населення, збереження 
й удосконалення системи сільського розселення, необхідності 
врахування природних умов та екологічного стану, зростання 
темпів житлового будівництва й удосконалення інженерної 
інфраструктури; по-третє, недостатньо пропозицій, акценто-
ваних на дослідження факторів, що впливають безпосередньо 
на модернізацію інфраструктури сільських територій та її окре-
мих елементів.

Проведене дослідження еволюції теорії інноваційного 
розвитку та функцій управління інноваціями дає змогу кон-
статувати, що сучасна аграрна політика повинна бути спря-
мована на стабілізацію негативних тенденцій і забезпечення 
умов позитивної динаміки розвитку сільських територій, які 
виступають основою для виведення сільського господарства 
з кризи, задоволення потреби населення у вітчизняних про-
дуктах харчування, формування експортних партій продукції. 
При цьому ніякі напрями державної політики не можуть бути 
реалізовані без відповідного фінансового забезпечення, яке 
служить головним інструментом державного регулювання, 
тому розвиток елементів інфраструктури сільських терито-
рій визначається наявністю фінансування. Наявність і рівень 
розвитку необхідних кредитно-банківських та фінансових 
установ – важливий фактор інноваційного розвитку інфра-
структури сільських територій. Саме ці інститути можуть 
забезпечити своєчасне фінансування запланованих заходів 
щодо вдосконалення інфраструктури. 

У процесі опрацювання літературних джерел з еволюції 
теорій інноваційного розвитку та функцій управління інно-
ваціями виокремлено три етапи розвитку теорії інновацій: у 
період першого відбувалося дослідження сутності інновацій 
та їх ролі в економічному розвитку; для другого характерним 
було дослідження функцій управління інноваційною діяль-
ністю; третій етап характеризується переходом до розуміння 
системності інновацій та взаємозалежне дослідження техноло-
гії, економіки і суспільства. Доведено, що однією зі сфер, де 
інновації найбільш затребувані, є аграрний сектор економіки, 
для якого характерним є значне залучення інноваційних роз-
робок у сільськогосподарське виробництво та інфраструктурне 
забезпечення. 
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Калачевская Л.И. Генезис теорий инновацион-
ного развития сельских территорий

Аннотация. Исследованы и охарактеризованы раз-
витие генезиса инноваций, их формирование представи-
телями различных экономических течений и современ-
ными экономистами. Осуществлен ретроспективный 
анализ этапов формирования и развития инноваций. 
Обоснована необходимость развития кредитно-банков-
ских и финансовых учреждений как важных элементов 
инновационного развития инфраструктуры сельских 
территорий.

Ключевые слова: генезис и эволюция теорий инно-
вационного развития, сельские территории, инноваци-
онное развитие, инфраструктура.

Kalachevska L.I. Genesis of theories of innovative 
rural development

Summary. The genesis of the theories of innovative 
development starting from the postulates of the classical 
school of political economy and concluding with the ide-
ology of modern theory of innovative development is in-
vestigated in the article. Hindsight analysis of the stages of 
formation of innovation development is carried out. In the 
course of the investigation the author substantiated the ne-
cessity of developing moneyed corporations and monetary 
institutions as important elements of the innovative devel-
opment of the infrastructure in rural areas. 

Keywords: genesis and evolution of the theories of 
innovative development, rural areas, innovative develop-
ment, infrastructure.
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МОРСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНИЙ ПОРТ ЯК ОБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ
Анотація. У статті проведено порівняльну характе-

ристику функцій морського торговельного порту, тран-
спортно-логістичного центру і транспортно-вантажної 
системи як об’єктів управління. Уточнено сутність по-
няття «морський торговельний порт» як специфічного 
економічного суб’єкта сфери транспорту. Визначено 
принципи управління сучасними морськими торговель-
ними портами України.

Ключові слова: морський торговельний порт, тран-
спортно-вантажна система, транспортно-логістичний 
центр, сфера транспорту.

Постановка проблеми. Розвиток міжнародного ринку 
транспортних послуг значно підвищує актуальність розробок 
у галузі розвитку транспортних відносин, а також техноло-
гій, що сприяють підвищенню якості логістичних послуг. При 
цьому транспортні підприємства, а також всі пов’язані суб’єкти 
господарювання змушені надавати споживачам цілий комплекс 
послуг, які збільшують вартість кінцевого продукту.

Тобто істотні зміни у зовнішньому середовищі й внутріш-
ніх умов функціонування транспортних підприємств України, 
а також логістичних процесів загалом обумовлюють необ-
хідність проведення додаткових розробок і формулювання 
практичних рекомендацій щодо розвитку транспортної інф-
раструктури.

Загальна тенденція до зростання міжнародних перевезень 
по всьому світі обумовлює необхідність розробки ефективних 
схем транспортування, при цьому темпи зростання супутніх 
послуг значно перевищують темпи зростання основних тран-
спортних послуг. Саме тому підвищення ефективності функці-
онування окремих вузлів транспортно-логістичного ланцюгу, 
зокрема морського торговельного порту, здатне скоротити як 
транспортні витрати, так і вартість кінцевого продукту загалом.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми 
управління сучасними морськими портами широко представ-
лені у вітчизняній та зарубіжній науковій літературі. Зокрема, 
у публікаціях Г.С. Махуренко [7; 8] представлено результати 
досліджень щодо операційної діяльності морських портів 
Украйни та окремі розробки щодо моделювання відповідних 
операцій. У книзі У.К. Таллі [15] та звіті Всесвітнього банку 
щодо розвитку морських портів [14] проведено аналіз специ-
фіки організації діяльності сучасного порту, констатується бага-
топрофільність відповідних суб’єктів господарювання, зокрема 
за рахунок поєднання транспортно-вантажних та логістичних 
функцій. Багато робіт щодо діяльності транспортно-логістич-
них центрів [3; 9; 12] акцентують увагу на вирішальному зна-
ченні морських портів у транспортних системах країн світу та 
логістичних ланцюгах постачань.

Виділення невирішених раніше частин загальної про-
блеми. Проте, відаючи належне вказаним розробкам, слід 
констатувати той факт, що у них управління морським портом 
розглядається здебільше як допоміжна (неосновна) складова 
транспортних систем. Проте практика функціонування най-

успішніших морських портів світу доводить, що зростання 
економіки певного регіону та країни загалом неможливе без 
розширення функцій відповідних портів, зокрема за рахунок 
формування транспортно-логістичних кластерів (хабів). Саме 
тому визначення меж управління морським торговельний пор-
том є актуальним завданням сучасної економічної теорії та 
практики ефективного менеджменту на транспорті та у відпо-
відних логістичних системах.

Мета статті полягає в узагальненні теоретичних підходів 
до визначення поняття «морський торговельний порт» та меж 
управління відповідним економічним об’єктом, що забезпечує 
впровадження сучасних моделей і методів підготовки і при-
йняття управлінських рішень у транспортних й логістичних 
системах.

Виклад основного матеріалу дослідження. Висока прак-
тична значущість розробок у галузі управління морським тор-
говельним портом є основою дослідження окремих інструмен-
тів управління зазначеними економічними системами.

Згідно з Законом України «Про морські порти України» [10] 
морський порт – це визначені межами територія та акваторія, 
обладнані для обслуговування суден і пасажирів, проведення 
вантажних, транспортних та експедиційних робіт, а також 
інших пов’язаних з цим видів господарської діяльності.

Морський термінал у вказаному правовому акті визначено 
як розташований у межах морського порту єдиний майновий 
комплекс, що включає технологічно пов’язані об’єкти порто-
вої інфраструктури, зокрема причали, підйомно-транспортне 
та інше устаткування, які забезпечують навантаження-розван-
таження та зберігання вантажів, безпечну стоянку та обслуго-
вування суден і пасажирів [10]. Тобто узгоджене управлінням 
морськими терміналами виступає основним видом діяльності 
транспортно-вантажної системи морського порту.

Згідно з інформацією Адміністрації морських портів в 
Україні на 27 липня 2017 року функціонують 12 морських 
портів, найкрупнішими з яких є Іллічівський, Одеський, «Пів-
денний» та Маріупольський морські торговельні порти [1]. 
Ключові термінали портів України обслуговуються держав-
ними підприємствами, зокрема ДП «Маріупольський мор-
ський торговельний порт» є державним унітарним підприєм-
ством і діє як державне комерційне підприємство, засноване 
на державній власності [13].

При цьому, окрім вказаних раніше функцій транспорт-
но-вантажної підсистеми морського торговельного порту, 
відповідні суб’єкти господарювання надаюсь і допоміжні 
послуги. Основними напрямами роботи вітчизняних морських 
торговельних портів як транспортно-логістичних центрів виту-
пають [13]:

– організація та виконання вантажно-розвантажувальних 
робіт та обробка транспортних засобів;

– перевалка вантажів, надання транспортно-експеди-
торських та інших послуг, пов’язаних з організацією експорт-
но-імпортних, транзитних, каботажних операцій;
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– надання послуг перевезення пасажирів та вантажів різ-
ними видами транспорту;

– зберігання вантажів та здійснення складських операцій;
– посередницька діяльність митного брокера та митного 

перевізника, декларування вантажів;
– надання інформаційно-програмного, технологічного та 

конструкторського забезпечення тощо.
Як видно з вказаного неповного переліку, морський торго-

вельний порт має право реалізовувати широке коло функцій і не 
обмежується лише вантажно-розвантажувальними роботами.

За класифікатором видів економічної діяльності [4] мор-
ський торговельний порт (МТП) відноситься до підприємств 
сфери транспорту, складського господарства, поштової та 
кур’єрської діяльності, групи 52.2 «Допоміжна діяльність у 
сфері транспорту» (функціонування морських портів і гаваней, 
а також інші допоміжні послуги, такі як будівництво доків, лоц-
манські послуги розвантаження або навантаження суден ліхте-
ром, рятувальні послуги, відносяться за цим класифікатором). 
Ця група включає діяльність із підтримки пасажирських або 
вантажних перевезень, таку як функціонування транспортної 
інфраструктури або діяльність, пов’язану із вантажно-розван-
тажувальними роботами, що їх здійснюють до або після тран-
спортування або між транспортними сегментами.

Як було зазначено раніше, окрім основної транспортно-ван-
тажної діяльності, МТП виконують і супутні послуги, що дає 
змогу віднести відповідні суб’єкти господарювання до групи 
50.20 «Вантажний морський транспорт», а саме за такими 
функціями [4]:

– вантажні перевезення морем і прибережними водами, 
рейсові та нерейсові буксирування барж, нафтових вишок 
тощо;

– надання в оренду морських суден для здійснення ван-
тажних перевезень морем або прибережними водами.

Як видно з класифікації видів економічної діяльності, хоча 
основна транспортно-вантажна діяльність морського порту і 
зосереджена у межах групи 52.2, можна розглядати МТП як 
повноцінне транспортне підприємство (з урахуванням статут-
них функцій та функцій, що належать до групи 50.20 «Вантаж-
ний морський транспорт»).

Поняття 1. Морський торговельний порт – це підприєм-
ство основної та допоміжної діяльності у сфері транспорту, що 
поєднує функції морського вантажного порту та комплексного 
обслуговування і супроводу вантажів. Як специфічний об’єкт 
управління МТП включає ключові підсистеми вантажно-роз-
вантажувальної, транспортної, складської, логістичної, фінан-
сової діяльності, а також реалізує в межах своїх повноважень 
функції щодо забезпечення безпеки морського транспорту та 
принципів відповідної державної політики.

З урахуванням визначених особливостей функціонування 
сучасних МТП та їх високого значення для економіки України, 
зокрема у забезпеченні експортно-імпортних операцій, розгля-
немо більш детально неспецифічні види діяльності вітчизня-
них портів.

Ключовими функціями морського торговельного порту є 
організація та здійснення вантажно-розвантажувальних робіт. 
Тому визначимо сутність поняття транспортно-вантажної сис-
теми на загальнотеоретичному та прикладному рівнях.

Поняття 2. Транспортно-вантажна система (Cargo 
Transportation and Handling System) [3; 9] є сукупністю тран-
спортних, перевантажувальних і складських об’єктів, що 
виконують функції транспортних терміналів та забезпечують 

щільну інтеграцію у відповідні ланцюги постачать. У такому 
широкому розумінні до транспортно-вантажної системи від-
носиться макроекономічна сукупність транспортних, вантаж-
них, інфраструктурних та інших пов’язаних суб’єктів госпо-
дарювання.

У прикладному значенні щодо управління морським 
торговельним портом доцільно розглядати транспортно-ван-
тажну підсистему МТП, що поєднує в собі технічні й орга-
нізаційні процеси транспортного оброблення вантажів. Тобто 
основна діяльність морського торговельного порту з організа-
ції і здійснення вантажно-розвантажувальних робіт, обслуго-
вування суден, забезпечення умов безпечної і зручної стоянки 
суден є об’єктом управління відповідної транспортно-вантаж-
ної підсистеми.

Окрім класичних функцій вантажних терміналів, у межах 
транспортно-вантажної системи морського торговельного 
порту виконуються супутні функції щодо інформаційної під-
тримки, перевантаження вантажів, їх митного оформлення, 
надання експедиторських та агентських послуг тощо. Вказані 
функції зазвичай притаманні логістичним провайдерам.

В міжнародній практиці поширено, що морські порти забез-
печують зв’язок між товаровідправниками, товароотримува-
чами, транспортними підприємствами та іншими учасниками 
ринку транспортних послуг, що стало наслідком концентрації 
навколо них транспортної, промислової, торгової інфраструк-
тури та суб’єктів, що надають супутні послуги. Тобто сучасні 
великі морські порти третього покоління повноцінно викону-
ють функції транспортно-логістичних центрів [14; 15].

Поняття 3. Транспортно-логістичний центр – спеціалізо-
ваний суб’єкт господарювання, основними функціями якого є 
обробка і зберігання вантажів, їх митне оформлення, забезпе-
чення взаємодії різних видів транспорту, інформаційні та інші 
супутні послуги щодо комплексного обслуговування тран-
спортно-вантажних потоків [5].

До ключових функцій морського торговельного порту як 
транспортно-логістичного центру можна віднести:

– забезпечення умов пропорційного розподілу наванта-
ження на транспортно-вантажну систему країни;

– стимулювання зовнішньоекономічної діяльності та 
активізація експортно-імпортних операцій;

– високоякісне та комплексне обслуговування вантажо-
відправників і вантажоотримувачів;

– технологічну та економічну оптимізацію ланцюгів 
постачань (в межах порту та транспортно-вантажної системи 
країни);

– реалізацію соціальних, екологічних та державних про-
ектів щодо підвищення якості життя тощо.

На жаль, у вітчизняній практиці МТП зазвичай представлені 
підприємствами, що здійснюють здебільше лише організацію 
діяльності морських терміналів, тому їм не притаманно таке 
широке коло функцій, яке характерно для логістичного про-
вайдера рівня 4PL-5PL. Проте щільні зв’язки з промисловими 
підприємствами дадуть змогу організовувати взаємини між 
товаровідправниками і товароотримувачами на рівні 2PL-3PL 
провайдера, а у перспективі й розширити повноваження до 
локальних та глобальних транспортно-логістичних кластерів.

Транспортно-логістичні кластери – це організаційні утво-
рення, що об’єднують виробників і споживачів товарів, логіс-
тичних провайдерів, транспортні компанії, термінальні комп-
лекси, розподільні центри та організації, які надають пов’язані 
послуги [2].
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Узагальнюючи проведений теоретичний аналіз підходів 
до визначення меж діяльності морських торговельних портів, 
зазначимо, що відповідні суб’єкти господарювання поєднують 
у собі особливості діяльності транспортного підприємства, 
транспортно-логістичного центру і є частиною загальнодер-
жавної транспортно-вантажної системи, єдиного логістичного 
ланцюгу постачань тощо. При цьому операційна діяльність 
МТП визначається власною господарською (транспортно-ван-
тажною) і фінансовою підсистемами, що функціонують на 
принципах складної відкритої системи.

Висновки. Морський торговельний порт як об’єкт управ-
ління об’єднує підсистеми транспортно-вантажної і господар-
ської діяльності, а також забезпечує реалізацію державної полі-
тики у сфері морського транспорту. Вказана складність МТП 
як економічного об’єкта визначає специфічні принципи щодо 
підготовки і прийняття відповідних управлінських рішень.

Виходячи з проведеного дослідження, ключовими прин-
ципами управління морським торговельним портом вважаємо 
такі:

– транспортна сфера економічної діяльності визначається 
як базова, що виявляється в реалізації окремих бізнес-процесів, 
формуванні та розподілі витрат, управлінні основними та обо-
ротними фондами;

– врахування специфіки функціонування підприємств 
транспортної інфраструктури, зокрема під час ціноутворення, 
маркетингу, управління грошовими потоками;

– акцентування уваги на логістичних функціях, укруп-
нених ланцюгах постачань та ефективності транспортно-ван-
тажної системи країни загалом; це виявляється під час страте-
гічного планування та побудови систем оцінки ефективності 
кінцевого результату діяльності порту;

– переважно державна власність для більшості морських 
торговельних портів України, що перш за все накладає обме-
ження та привносить додатковий контроль у процеси управ-
ління фінансовою підсистемою;

– складність транспортно-вантажних підсистем окремих 
морських торговельних портів обумовлює необхідність та еко-
номічну доцільність застосування інноваційних інструментів 
управління з порівняно високою вартістю кінцевих рішень.
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Мандра В.В. Морской торговый порт как объект 
управления

Аннотация. В статье проведена сравнительная ха-
рактеристика функций морского торгового порта, транс-
портно-логистического центра и транспортно-грузовой 
системы как объектов управления. Уточнена сущность 
понятия «морской торговый порт» как специфического 
экономического субъекта сферы транспорта. Опреде-
лены принципы управления современными морскими 
торговыми портами Украины.

Ключевые слова: морской торговый порт, транс-
портно-грузовая система, транспортно-логистический 
центр, сфера транспорта.

Mandra V.V. Sea commercial port as an object of 
management

Summary. The comparative characteristic of the func-
tions of the sea commercial port, transport-logistic center 
and the transport-cargo system as management objects is 
carried out in the article. The essence of the concept “sea 
commercial port” as the specific economic subject in the 
sphere of transport is specified. The principles of manage-
ment of modern sea commercial ports of Ukraine are de-
termined.

Keywords: sea commercial port, transportation and 
handling system, transport and logistics center, transport 
sector.
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Постановка проблеми. Інноваційний розвиток еконо-
міки передбачає наявність здорової вмотивованої, ефективної 
робочої сили. В умовах депопуляції та старіння населення осо-
бливу важливість набувають заходи продовження працездат-
ного періоду життя, зменшення смертності, захворюваності. 
Вивчення можливості збереження здоров’я населення як стра-
тегічного ресурсу інноваційного розвитку країни дало змогу 
висунути гіпотезу про необхідність формування здоров’яорієн-
тованої економіки (ЗОЕ). Визначення умов формування і меха-
нізмів регулювання ЗОЕ зумовлює необхідність однозначного 
теоретичного трактування її сутності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Міжнародні 
конференції ВООЗ та основні документи щодо зміцнення 
здоров’я та соціальних детермінатів, міжнародні угоди, стра-
тегії та інструменти ООН, МОП, ЄС у числі важливих чин-
ників формування загальноекономічного добробуту насе-
лення визначають поліпшення здоров’я. Підхід «Здоров’я 
у всіх стратегіях» (HiAP) спонукає до обов'язковості враху-
вання здоров’я в державній політиці в усіх секторах [1, с. 5]. 
Проголошене з ініціативи ВООЗ гасло «Здоров’я для всіх у 
XXI столітті» передбачає створення ефективних механізмів, 
які включають стимули і законоположення, щоб «мотивувати 
всі сектори економіки (тут і далі курсив авторський) вживати 
заходи на підтримку здоров’я і покласти на них відповідаль-
ність за вплив їх стратегій або діяльності на здоров’я насе-
лення». Галузі охорони здоров’я при цьому належить важ-
лива, але не визначальна роль.

Питання збереження здоров’я і необхідності орієнтації всіх 
сфер господарювання на підтримку здоров’я розглядаються і 
в публікаціях наукового характеру. У роботах Л.С. Коротєєвої 
[2], В.І. Кашина [3], Є.В. Базуевой [4] піднімаються питання 
функціонування ЗОЕ, економіки здоров’я, економіки, орієнто-
ваної на здоров’я. 

Виділення невирішених раніше частин загальної про-
блеми. Незважаючи на достатню кількість наукових публікацій 
із цієї проблематики, відсутній єдиний підхід до трактування 
сутності ЗОЕ та її властивостей, тому дослідження сутності 
ЗОЕ, ідентифікація факторів, які впливають на її розвиток, 
визначення структури є своєчасним і необхідними для розро-
блення методологічного забезпечення формування ЗОЕ в умо-
вах інноваційного розвитку.

Мета статті полягає у систематизації теоретичних підходів 
до визначення економічної сутності ЗОЕ.

Виклад основного матеріалу дослідження. У широкому 
розумінні сутність поняття «ЗОЕ» можна трактувати як з'єд-
нання сенсів трьох складників: «здоров’я», «орієнтувати» й 
«економіка» (рис. 1).

О.С. Коротєєва під ЗОЕ розуміє інституційну систему, яка 
об'єднує «соціальний та економічний складники категорії «здо-
ров’я» і націлена на відтворення здоров’я населення, що означає 
«узгоджену взаємодію всіх суб'єктів з метою впливу на умови 
відтворення здоров’я, оскільки саме у цьому разі може про-
гнозуватися синергетичний ефект» [2, с. 32]. Це передбачає, на 
думку вченого, трансформацію економічного аспекту поняття 
«здоров’я» в «проблему управління здоров’ям населення як 
першорядним ресурсом національної економіки», а «стратегічні 
кількісні індикатори стану здоров’я населення доцільно інтер-
претувати як сукупну оцінку ефекту реалізації стратегії соціаль-
но-економічного розвитку країни». Автор уважає, що для прак-
тичної реалізації парадигми ЗОЕ необхідна «активна позиція 
громадян щодо здорового способу життя» [2, с. 35].

В.І. Кашин уводить поняття «орієнтована на здоров’я 
економіка», під якою розуміє економіку «з розвиненими еко-
номічними відносинами, заснованими на використанні усіма 
суб'єктами господарювання здоров’я як економічної катего-
рії» [3]. На думку вченого, «актуальне завдання орієнтації на 
здоров’я економіки – не скидати вниз на людину, на населення 
істотні витрати на підтримку здоров’я у зв'язку зі шкідливими 
умовами праці та проживання» [3]. При цьому передбача-
ється збільшення інвестицій в здоров’я кожної людини, тобто 
йдеться «про капіталізацію національних ресурсів здоров’я», а 
не зростання інвестицій в «індустрію здоров’я».

Г.Г. Бриндін уводить поняття «здоров’язберігаюча економіка 
розвитку» як економіка, економічні цикли всіх видів діяльності 
якої працюють на здоров’язбереження людини, екологічну без-
пеку і розвиток економіки та суспільства [5]. Така економіка реа-
лізує «100% попит населення на здоров’язбереження».

Е.Е. Мосейко у своїй роботі обґрунтовує «інституційну 
структуру відтворення капіталу здоров’я як систему інсти-
тутів, взаємодія яких забезпечує формування рутин інвести-
ційних відносин суб'єктів до використання капіталу здоров’я» 
[6, с. 30]. Ефективність цієї структури залежить від рівня роз-
витку інститутів – стійких механізмів організації діяльності 
економічних суб'єктів у напрямі збереження і приросту капі-
талу здоров’я шляхом координації спільних дій кожній із заці-
кавлених сторін.

Л.С. Кисельова, розглядаючи потенціал здоров’я як складову 
(базову) частину людського потенціалу, за допомогою якого інди-
від може реалізувати інші здібності, доводить, що у «формуванні 
потенціалу здоров’я бере участь переважна частина економічних 
і соціальних інститутів сучасного суспільства» [7, с. 70–72]. 
Завдання узгодження дій суб’єктів зі зміцнення здоров’я бере на 
себе держава (макрорівень), яка через системи та інституційні 
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структури макро- і мезорівня забезпечує системне формування 
якісних характеристик ресурсу здоров’я [7, с. 77].

В Україні комплексний міжгалузевий підхід до заощадження 
здоров’я вперше був запропонований В. Стешенко [8]. Автор 
уважає, що «здоров’я має стати головним критерієм доцільності 
та ефективності в усіх без винятку сферах господарської діяль-
ності» [8]. І.В. Жалінська припускає, що для формування полі-
тики щодо громадського здоров’я необхідне «залучення інших 
секторів суспільства на всіх рівнях управління» [9, с. 6]. Такої 
ж думки дотримується І.В. Підвисоцька: автор стверджує, що 
«здоров’я населення повинно розглядатися як суміжний, побіч-
ний продукт діяльності інших секторів економіки», при цьому 
«синергетичний ефект об'єднання зусиль різних секторів щодо 
поліпшення здоров’я населення буде більш ефективним від-
носно здоров`я населення як у цілому, так і для секторів еконо-
міки, які впроваджують дану концепцію» [10, с. 13].

Зустрічаються роботи, в яких автори, досліджуючи проблеми, 
пов'язані з хворобою населення, висловлюють думку про необ-
хідність формування «економіки здоров’я» [3; 4; 11]. «Економіки 
нездоров’я» – це економіки, в яких тривалість життя не перевищує 
60–70 років. При цьому надмірні надії на національну систему охо-
рони здоров’я є невиправданими, оскільки «вона бореться проти 
хвороб, а й існує завдяки їм» [4]. Є.В. Базуева пропонує «перехід 
від економіки «нездоров’я» до економіки здоров’я», обґрунтову-
ючи вигідність для всіх економічних суб'єктів визнання здоров’я 
стратегічним ресурсом [4, с. 70]. Такий перехід, на думку автора, 
виведе країну на новий якісно інший етап розвитку. І.Б. Ірінчіна 
та Г.В. Іринчин, посилаючись на досвід провідних країн Заходу і 
Північної Америки, в яких ефективні моделі економіки здоров’я 
дали їм змогу досягти оптимальної працездатності і життєдіяль-
ності, вважають економіку здоров’я «фундаментальною сферою 
людського розвитку для забезпечення ефективного глобального 
економічного розвитку» [11, с. 16].

У колективній роботі Інституту демографії та соціальних 
досліджень, виконаної під керівництвом Е.М. Лібанової, здо-
ров’я визначено як «головний критерій доцільності й еффек-
тивності будь-якої діяльності». При цьому автори наполягають 
на необхідності «орієнтації всіх сфер господарства на оздо-
ровлення умов життя, зокрема умов праці, побуту, дітородної 
діяльності з метою створення суспільного середовища, спри-
ятливого для вибору і засвоєння населенням моделі поведінки, 

орієнтованої на здоровий спосіб життя, запобігання розвитку 
хвороби і мінімізацію ризику передчасної смерті» [12, с. 169].

Як видно з наведеного дослідження, у сучасній літера-
турі категорія «ЗОЕ» представлена нечітко, тому є необхід-
ність розширити і поглибити її змістовне поле, обґрунтувати 
її функціональні аспекти. Для цього проведемо морфологіч-
ний аналіз визначення сутності поняття «ЗОЕ» і близьких до 
нього понять (табл. 1):

• пріоритет здоров’я у всіх сферах економіки і суспільства;
• визнання за державою, бізнесом, індивідом відповідаль-

ності за здоров’я;
• наділення держави правом здійснювати контроль і регу-

лювання здоров’язберігаючих процесів на всіх рівнях;
• наявність сформованих ефективних інститутів щодо 

заощадження здоров’я.
Ґрунтуючись на наведених вище визначеннях, логічно 

визначити ЗОЕ як єдність інститутів, сформованих на соціаль-
ній відповідальності щодо збереження здоров’я (рис. 2):

• держави як фактора забезпечення єдності управління здо-
ров’ям як економічним ресурсом (на макрорівні);

• соціально відповідального бізнесу як фактора, який при-
ймає на себе зобов'язання щодо збереження здоров’я праців-
ників, що сприяє зниженню навантаження на державу і підви-
щенню конкурентоспроможності фірми (на мезорівні);

• індивіда/домогосподарства як фактора, який бере здо-
ров’язберігаючі практики з боку держави і бізнесу через реалі-
зацію самозберігаючої поведінки (на мікрорівні).

ЗОЕ – це сукупність інститутів, яка створює максимально 
можливі умови для збереження, зміцнення здоров’я всіх суб'єк-
тів господарювання.

У роботах Ю.П. Лисиціна, П.В. Полуніної, І.С. Ларионової 
достовірно встановлено, що в низці впливів, які зумовлюють 
стан здоров’я і нездоров’я, всі фактори можна розподілити за 
чотирма групами [14; 15]: факторами соціально-економічного 
благополуччя і способу життя, екологічними факторами, біо-
логічними факторами, факторами якості та доступності медич-
ної допомоги. За висновками зазначених дослідників, здоров’я 
людини на 8–10% залежить від охорони здоров’я, на 20% – від 
екологічних умов, 20% визначаються генетичними факторами і 
на 50% здоров’я людини залежить від соціально-економічного 
благополуччя і суб'єктивного фактора – способу життя самої 

Рис. 1. Виведення поняття «ЗОЕ» 
Джерело:розроблено автором
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людини. Таке співвідношення зумовлюючих факторів нале-
жати як до здоров’я, так і нездоров’я. За нездоров’я ці фактори 
виступають факторам ризику здоров'ю. Такий розподіл статис-
тичної ваги сьогодні прийнято ВООЗ як формулу (модель) здо-
ров’я як базової умови життя [16].

Виходячи із цього, можна стверджувати, що функціонування 
ЗОЕ як єдність вищевказаних елементів спрямоване на змен-
шення дії факторів ризику здоров’я і підтримання високого рівня 
здоров’я на всіх рівнях формування і накопичення людського 
потенціалу, необхідного для інноваційного розвитку. Цього 
можна досягти шляхом узгодження економічних інтересів усіх 
суб'єктів господарювання в питаннях відтворення, збереження, 
зміцнення здоров’я [17]. Економічним мотивом узгодження інте-
ресів господарюючих суб'єктів у сфері збереження здоров’я є:

• для домашніх господарств: поліпшення добробуту, збіль-
шення періоду соціальної активності, у тому числі й працездат-
ності; реалізується у вигляді самозберігаючої поведінки (соці-
альна відповідальність індивіда);

• для бізнесу: збільшення продуктивності праці, зниження 
витрат, пов'язаних із тимчасовою непрацездатністю, отримання 

податкових преференцій із боку держави за відповідальну кор-
поративну поведінку, підвищення рівня освіченості працівни-
ків, підвищення іміджу та інвестиційної привабливості підпри-
ємства; реалізується у вигляді охорони здоров’я співробітників 
(корпоративна соціальна відповідальність);

• для держави: підвищення рівня добробуту населення кра-
їни, конкурентоспроможності національної економіки, рівня 
інвестиційної привабливості; реалізується у вигляді захисту 
конституційних прав людини в галузі охорони здоров’я, еколо-
гії, створення соціально-економічних умов (соціальна відпові-
дальність держави – конституційна економіка).

Орієнтованість економіки на здоров’я структурує еко-
номічні відносини за допомогою норм і правил (інститутів), 
спрямованих на збільшення здоров’я, сприяє підвищенню кон-
курентоспроможності країни, формує людський потенціал для 
стабільного інноваційного розвитку. Інститути ЗОЕ формують 
передумови для інноваційного розвитку через призму здоров’я.

Висновки. Спираючись на методологію дослідження і 
результати теоретичного аналізу, уточнюємо поняття «ЗОЕ», 
яку розглядаємо як інституційну систему, що складається з 

Таблиця 1
Морфологічний аналіз визначення сутності поняття «ЗОЕ» і близьких до нього понять 

Автор, джерело
Ознака, структурний склад поняття

Сутніснийскладник(що) Суб'єктний складник (хто) Функціональний 
складник(для чого) Метод  реалізації (як)

О.С. Коротєєва  [2] здоров’яорієнтова-на 
економіка –
інституціональна система 

індивід, роботодавець, 
держава

оптимізація використання 
здоров’я як ресурсу і 
процесів накопичення 
здоров’я як агрегованої 
оцінки соціально-
економічного ефекту

взаємодія всіх суб'єктів 
для створення системи 
управління процесом 
відтворення здоров’я

Е.Е. Мосейко [6] інституційна структура 
відтворення капіталу 
здоров’я (самозберігальної 
поведінки, 
корпоративної соціальної 
відповідальності 
та соціальної 
відповідальності держави)

домашні господарства, 
фірми, держава

збереження і накопичення 
капіталу здоров’я як 
ресурсу модернізації та 
інноваційного розвитку 
економіки

інститути координують і 
рутинузують інвестиційну 
поведінку суб'єктів щодо 
охорони здоров’я за 
допомогою контролю 
факторів ризику здоров’я

Л.С. Киселева [7] економічні та соціальні 
інститути сучасного 
суспільства

домогоспо-дарства, 
підприємства, держава

забезпечення безпеки 
народу

узгодження дій щодо 
зміцнення здоров’я 
державою

В.І. Кашин [3] орієнтована на здоров’я 
економіка 

держава, корпорації 
та юридичні особи, 
населення 

не скидати на населення 
витрати щодо підтримки 
здоров’я для забезпечення 
економічного зростання 

капіталізація ресурсів 
здоров’я 

Е.Г. Бриндін [5] здоров’язберігаюча 
економіка розвитку

учасники економічних 
циклів 

здоров’язбереження 
людини, екологічна 
безпека 

цілісна інноваційна 
освіта; економічні 
цикли працюють на 
здоров’язбереження 

Т.Л. Лепіхіна,  
А.А. Шарапова [13]

економіка, заснована на 
здоров’язбере-женні

держава, фірма, працівник підвищення 
конкурентоспромож-ності 
фірми, держави 

формування 
здоров’язберігаючої 
культури фірми, складника 
її ресурсної системи 

Е.М. Лібанова [12] орієнтація всіх сфер 
господарства на 
оздоровлення умов життя

всі сфери господарю-
вання 

створення суспільного середовища, сприятливого 
для вибору і засвоєння населенням моделі поведінки, 
орієнтованої на здоровий спосіб життя, запобігання 
розвитку хвороби і мінімізацію ризику передчасної 
смерті

Джерело: розроблено автором
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трьох інститутів: самозберігаючої поведінки, корпоративної 
соціальної відповідальності та соціальної відповідальності 
держави, в якій господарюючі суб'єкти (індивід, роботодавець, 
держава) за допомогою контролю факторів ризику оптимізу-
ють використання здоров’я як економічного ресурсу інновацій-
ного розвитку економіки. Подальших опрацювань потребують 
питання розроблення методологічних підходів до визначення 
рівня сформованості ЗОЕ та її розвитку.
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Рис. 2. Концептуальна модель ЗОЕ
Джерело: побудовано автором
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Оганезова А.В. Сущностная характеристика 
здоровьеориентированной экономики 

Аннотация. В статье с учетом результатов морфо-
логического анализа предложено собственное видение 
сущности здоровьеориентированной экономики, опре-

делены ее качественные признаки, разработана концеп-
туальная модель. 

Ключевые слова: здоровьеориентированная эко-
номика, здоровье, ресурс, институт, социальная ответ-
ственность.

Oganezova А.V. Essential characteristic of health-
oriented economy 

Summary. In the article, taking into account the re-
sults of morphological analysis, an actual vision of the 
essence of health-oriented economy is proposed, its qual-
itative characteristics are determined, a conceptual model 
is developed.

Keywords: health-oriented economy, health, resource, 
institute, social responsibility.
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СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ 
ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Анотація. Стаття присвячена проблемам іннова-
ційного розвитку економіки України. На основі груп 
показників, що використовуються в Європейському ін-
новаційному табло, автори характеризують стан інно-
ваційного потенціалу, рівень фінансування досліджень 
і розробок, інноваційну активність підприємств, діяль-
ність в інноваційних секторах та патентну активність 
вітчизняних суб’єктів господарювання.

Ключові слова: інноваційний розвиток, інновацій-
на активність, інноваційний потенціал, патентна актив-
ність, інноваційний сектор, дослідження і розробки.

Постановка проблеми. Інноваційний розвиток виступає 
ключовим фактором, що визначає рівень конкурентоспро-
можності національної економіки. Важливим є аналіз його 
фактичного стану та можливих перспектив посилення рівня 
інноваційності національної економіки. Дослідження набуває 
цінності за умови можливості зіставлення результатів не лише 
з попередніми періодами, але й з іншими країнами. З цією 
метою використовуються рейтинги, за показниками яких і 
можна здійснювати відповідні порівняння. Найбільш пошире-
ними сьогодні є Глобальний інноваційний індекс, рейтинг гло-
бальної конкурентоспроможності Всесвітнього економічного 
форуму, рейтингування інноваційності країн за версією між-
народного агентства “Bloomberg”, Європейське інноваційне 
табло. Саме групи показників для аналізу рівня інноваційності 
національної економіки, запропоновані останнім, і були вико-
ристані у дослідженні.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретико-ме-
тодологічні засади вивчення інновацій закладені в працях 
М. Кондратьєва, С. Кузнеця, Г. Менша, Б. Твісса, М. Туган-Ба-
рановського, П. Сорокіна, Й. Шумпетера та інших вчених. 
Різні аспекти проблем сучасного інноваційного розвитку роз-
глядаються В. Аньшиним, Т. Вінницькою, В. Гейцем, П. Друке-
ром, І. Єгоровим, С. Єрохіним, О. Жилінською, Н. Івановою, 
Р. Нельсоном, Б. Санто, Р. Такером, Л. Федуловою, К. Фріме-
ном, Е. Харгадоном, Ф. Янсеном та багатьма іншими дослід-
никами. Питання, пов’язанні з особливостями інноваційного 
розвитку різних країн, широко висвітлюються науковцями, 
серед яких важливе місце посідають М. Бунчук, О. Брижаль, 
І. Брикова, О. Голіченко, Ю. Денисов, І. Копка, І. Кузнєцова, 
Н. Масленніков, О. Рогожин, Г. Семенова, І. Стерлігов.

Виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми. 
Однак, незважаючи на численні дослідження теоретичних і 

практичних аспектів окресленої проблематики, в літературі не 
склався цілісний підхід до визначення системи показників оці-
нювання порівняння показників інноваційного розвитку різних 
країн у контексті розробки ефективної державної науково-тех-
нічної та інноваційної політики, спрямованої на реальне переве-
дення національної економіки на інноваційну модель зростання.

Мета статті полягає у виокремленні показників вітчизня-
ної статистики відповідно до індикаторів Європейського інно-
ваційного табло та їх використання для визначення рівня інно-
ваційності національної економіки.

Виклад основного матеріалу дослідження. Для характе-
ристики інноваційного розвитку економіки країни і можливості 
здійснення порівняльного аналізу було запропоновано Європей-
ське інноваційне табло, до якого ввійшли п’ять груп показників:

1) рушійні сили інновацій (стан і структура інноваційного 
потенціалу);

2) створення нових знань (рівень фінансування дослі-
джень і розробок);

3) інновації та підприємництво (рівень інноваційної 
активності підприємств);

4) застосування (зайнятість і комерційна діяльність в інно-
ваційних секторах);

5) інтелектуальна власність (патентна активність).
Інноваційний потенціал країни можна визначити як її здат-

ність до реалізації інноваційного типу розвитку економіки, 
основою якого є активізація наукової та науково-технічної 
діяльності, а також наявність механізмів комерціалізації їх 
результатів. Згідно з даними Держкомстату України за роки 
незалежності у країні значно скоротилися [11]:

– кількість організацій, які виконують наукові дослі-
дження і розробки (майже у 1,5 рази: з 1 344 у 1991 р. до 978 у 
2015 р.);

– кількість науковців (у 5 разів: з 313 079 осіб у 1990 р. до 
63 864 осіб у 2015 р.);

– питома вага обсягу виконаних наукових і науково-тех-
нічних робіт у ВВП (з 1,36% у 1996 р. до 0,64% у 2015 р.).

Зазначені тенденції є результатом політичної та економіч-
ної нестабільності в країні й, звісно, не сприяють нарощуванню 
інноваційного потенціалу.

Для реалізації Закону України «Про державне регулювання 
діяльності у сфері трансферу технологій» від 14 вересня 2006 р. 
№ 143-V та з метою методичного забезпечення процесу комер-
ціалізації розробок, створених у результаті науково-технічної 
діяльності, Наказом Державного комітету України з питань 
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науки, інновацій та інформатизації від 13 вересня 2010 р. 
№ 18 було затверджено «Методичні рекомендації з комерці-
алізації розробок, створених в результаті науково-технічної 
діяльності». Згідно з цим документом механізм комерціалізації 
розробок вищих навчальних закладів та наукових установ дер-
жавної форми власності складається з 6 етапів [7]:

1) технологічний аудит (ТА);
2) маркетингові дослідження (МД);
3) економічний аудит (ЕА);
4) отримання охоронних документів;
5) просування;
6) укладення договору.
На основі інформації, отриманої в пунктах 1–4, заповню-

ється таблиця оцінки науково-технічного рівня розробки як 
об’єкта комерціалізації (табл. 1). Оцінка проводиться за допо-
могою додавання отриманих для кожного рядка таблиці балів. 
Кожна розробка отримує бали в межах від 0 до 48. При цьому 
для кожного рядка таблиці знаходиться середнє арифметичне 
значення балів, що були виставлені авторами, кожним експер-
том (у разі їх залучення) та працівниками Підрозділу [7].

Таким чином, сильною стороною розвитку вітчизняного інно-
ваційного потенціалу є методичне забезпечення його оцінювання 
з виокремленням груп показників, значення яких дають змогу 
зосереджувати увагу уряду на слабких сторонах і віддавати їм 
перевагу під час затвердження державних програм розвитку.

Одним з визначальних факторів, що впливають на рівень 
та обсяги здійснення досліджень і розробок у національній 
економіці, є їх фінансування. Оскільки йдеться про науко-
во-технічну діяльність, то, згідно з міжнародною статисти-
кою, кошти державного бюджету знаходяться на другому 
місці після коштів корпорацій.

В Україні близько половини витрат на виконання наукових 
робіт і технічних розробок фінансує держава, до 30% – приват-
ний сектор, більше 15% – іноземні джерела. З 2008 р. можна 
спостерігати тенденцію до зростання частки фінансування як за 
рахунок приватного сектору (з 27,1% до 29% у 2013 році), так і 
за рахунок іноземних держав (з 15,6% до 21,6% у 2013 р.). Відпо-
відно, частка фінансування за рахунок держави відчутно зменши-
лась (з 55,2% до 47,7% у 2013 р.). Загалом в Україні у розподілі 
фінансування наукових робіт і технічних розробок за джерелами 
надходження коштів частка державних коштів відіграє основну 
роль, тоді як підприємницький сектор посідає тільки друге місце. 
Для порівняння, згідно з “Eurostat”, у середньому в країнах ЄС у 
2012 р. більше половини (55,0%) витрат на наукові роботи і тех-
нічні розробки фінансував бізнес, близько третини (32,8%) – дер-
жава, а 9,7% були профінансовані з іноземних джерел. В інших 
розвинених країнах частка витрат на наукові роботи і технічні 
розробки з боку бізнесу є ще вищою. Наприклад, у Японії вона 
становить 76,5% (2011 р.), у Китаї – 74,0% (2012 р.), у Сполуче-
них Штатах Америки – 59,1% (2012 р.) [12].

У 2015 р. в Україні питома вага загального обсягу витрат 
на наукові дослідження у ВВП становила 0,62%, зокрема за 
рахунок коштів державного бюджету – 0,21%. Згідно з даними 
«Євростату» частка обсягу витрат на наукові дослідження і 
розробки у ВВП країн ЄС-28 у середньому становила 2,03%, у 
Китаї – 2,08%, у США – 2,77%, у Японії – 3,47%, у Південній 
Кореї – 4,15% [13].

Рівень інноваційної активності підприємств можна оцінити 
за допомогою низки показників, зокрема (табл. 2):

– питома вага підприємств, що впроваджували інновації 
протягом 2000–2016 рр., була нестабільною зі схильністю до 

спаду, проте у підсумку збільшилась в 1,1 рази, що свідчить 
про кризовий стан економіки та пошук шляхів виходу з нього;

– кількість впроваджених нових технологічних процесів 
не відрізняється стабільним зростанням, але динаміка є пози-
тивною, незважаючи на постійні коливання;

– незважаючи на намагання підприємств впроваджувати 
нові технологічні процеси, виробництво інноваційних видів 
продукції за вказаний період зменшилось у 3,7 рази;

– падіння значення попереднього показника призвело до 
зниження питомої ваги реалізованої інноваційної продукції в 
обсязі промислової у 6,7 разів.

Таким чином, з названих чотирьох показників інноваційної 
активності підприємств незначне збільшення питомої ваги під-
приємств, що впроваджували інновації, і кількості впровадже-
них нових технологічних процесів нівелюється суттєвим змен-
шенням виробництва інноваційних видів продукції і питомої 
ваги реалізованої інноваційної продукції в обсязі промислової.

Сукупність суб’єктів господарювання та їх відносин, в основі 
діяльності яких лежать сучасні технології, тобто які функціону-
ють на засадах чинного технологічного укладу, формують інно-
ваційний сектор економіки. Відповідно до наукових прогнозів з 
2010-х рр. набирає обертів шостий технологічний уклад, клю-
човими чинниками якого є нанотехнології і клітинні технології.

Протягом останнього десятиліття в Україні за таким показни-
ком, як випуск продукції, 5-й та 6-й технологічні уклади станов-
лять близько 4%, причому 6-й технологічний уклад, що визначає 
перспективи високотехнологічного розвитку в майбутньому, в 
нашій країні майже відсутній (менше 0,1%). Близько 58% виро-
бленої продукції припадає на 3-й технологічний уклад (технології 
промисловості будівельних матеріалів, чорної металургії, судно-
будування, оброблення металу, легкої, деревообробної, целюлоз-
но-паперової промисловості), а 38% – на 4-й. За показником 
фінансування науково-технічних розробок майже 70% коштів 
сьогодні поглинає 4-й, а лише 23% – 5-й технологічний уклади. 
Інноваційні витрати розподіляються таким чином: 60% – 4-й тех-
нологічний уклад, 30% – 3-й (сумарно – 90%), а 5-й становить 
лише 8,6%. Щодо інвестицій, які визначають майбутнє на най-
ближчі 10–15 років, то слід зазначити, що 75% спрямовуються у 
3-й технологічний уклад, а лише 20% та 4,5% – у 4-й і 5-й техно-
логічні уклади відповідно. У технологічній частині капітальних 
вкладень (технічне переозброєння та модернізація) 83% припада-
ють на 3-й технологічний уклад, а лише 10% – на 4-й [4].

Рівні фінансування досліджень і розробок в економіці та 
інноваційної активності підприємств тісно взаємопов’язані 
з процесами створення об’єктів інтелектуальної власності та 
їх захисту, тобто з патентною активністю. Щорічно кількість 
отриманих патентів в Україні зменшується. Частка отриманих 
українськими заявниками міжнародних патентів зменшилась у 
6 разів: 1,7% – у 2000 р., 0,28% – у 2014 р. [9, с. 49]. Найвища 
патентна активність за кількістю поданих заявок на видачу 
охоронних документів в Україні (75,6% від загальної кількості 
заявок) та отриманих охоронних документів в Україні (72,9% 
від загальної кількості отриманих охоронних документів) влас-
тива сектору вищої освіти; за кількістю поданих заявок на 
видачу охоронних документів в інших країнах світу – підпри-
ємницькому сектору (47,1%) і державному сектору (45,1%); за 
кількістю отриманих охоронних документів в інших країнах 
світу – сектору вищої освіти (56,5%). За галузями наук най-
більшу кількість охоронних документів в Україні (39,9% від 
загальної кількості документів) отримано за розробками при-
родничих наук [1, с. 40].
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Висновки. Таким чином, проаналізовані показники свід-
чать про те, що рівень інноваційності національної економіки 
є низьким. Це знайшло відображення в Європейському іннова-
ційному табло [10], де Україна за вказаним показником посідає 
останнє місце серед 28 країн.

Для зміни ситуації важливими є такі кроки:
– підвищення престижу наукової праці та суттєве вдоско-

налення матеріально-технічної бази досліджень і розробок;
– збільшення обсягів фінансування науково-технічної 

діяльності та підвищення наукоємності ВВП;

Таблиця 1
Оцінка потенціалу розробки як об’єкта комерціалізації [7]

Бали
0 1 2 3 4

1. Технічна здійсненність концепції
Достовірність концепції 
не підтверджена

Концепція підтверджена 
експертними висновками

Концепція підтверджена 
розрахунками

Концепція перевірена на 
практиці

Перевірено 
працездатність продукту 
в реальних умовах

2. Ринкові переваги
Багато аналогів на 
малому ринку

Мало аналогів на малому 
ринку

Кілька аналогів на 
великому ринку

Один аналог на великому 
ринку

Продукт не має аналогів 
на великому ринку

Ціна продукту 
(собівартість) значно 
вища за ціни аналогів

Ціна продукту дещо 
вища за ціни аналогів

Ціна продукту приблизно 
дорівнює цінам аналогів

Ціна продукту дещо 
нижче за ціни аналогів

Ціна продукту значно 
нижче цін аналогів

Технічні та споживчі 
властивості продукту 
значно гірше, ніж 
властивості аналогів

Технічні та споживчі 
властивості продукту 
трохи гірші, ніж 
властивості аналогів

Технічні та споживчі 
властивості продукту на 
рівні аналогів

Технічні та споживчі 
властивості продукту 
трохи кращі, ніж 
властивості аналогів

Технічні та споживчі 
властивості продукту 
значно кращі, ніж 
властивості аналогів

Експлуатаційні витрати 
значно вищі, ніж в 
аналогів

Експлуатаційні витрати 
дещо вищі, ніж в 
аналогів

Експлуатаційні витрати 
на рівні експлуатаційних 
витрат аналогів

Експлуатаційні витрати 
трохи нижчі, ніж в 
аналогів

Експлуатаційні витрати 
значно нижче, ніж в 
аналогів

3. Ринкові перспективи
Ринок малий і не має 
позитивної динаміки

Ринок малий, але має 
позитивну динаміку

Середній ринок з 
позитивною динамікою

Великий стабільний 
ринок

Великий ринок з 
позитивною динамікою

Активна конкуренція 
великих компаній на 
ринку

Активна конкуренція Помірна конкуренція Незначна конкуренція Конкурентів немає

4. Практична здійсненність
Відсутні фахівці як 
з технічної, так і з 
комерційної реалізації 
ідеї

Необхідно наймати 
фахівців або витрачати 
значні матеріальні 
та часові ресурси на 
навчання наявних 
працівників

Необхідні незначне 
навчання працівників та 
збільшення штату

Необхідне незначне 
навчання працівників

Є фахівці як з технічної, 
так і з комерційної 
реалізації ідеї

Для здійснення ідеї 
потрібні значні фінансові 
ресурси; джерела 
фінансування відсутні

Потрібні незначні 
фінансові ресурси; 
джерела фінансування 
відсутні

Потрібні значні 
фінансові ресурси; є 
джерела фінансування

Потрібні незначні 
фінансові ресурси; є 
джерела фінансування

Не потребує додаткового 
фінансування

Для реалізації ідеї 
необхідна розробка 
нових матеріалів

Потрібні матеріали, що 
використовуються у 
військово-промисловому 
комплексі

Потрібні дорогі 
матеріали

Матеріали для реалізації 
ідеї дешеві і досяжні

Всі матеріали, необхідні 
для реалізації ідеї, вже 
використовуються у 
виробництві

Термін комерційної 
реалізації ідеї 
неприпустимо великий

Значний час комерційної 
реалізації ідеї

Малий час комерційної 
реалізації ідеї; значний 
термін окупності 
вкладених коштів

Малий час комерційної 
реалізації ідеї; середній 
термін окупності 
вкладених коштів

Малий час комерційної 
реалізації ідеї; малий 
термін окупності 
вкладених коштів

Під малим часом розуміється строк до 3 років, під середнім часом розуміється строк від 3 до 5 років, під значним – більше 5 років. 
Неприпустимо великий термін становить більше 5 років.
Необхідні розробка 
регламентних документів 
та отримання великої 
кількості дозвільних 
документів на 
виробництво і реалізацію 
продукту

Необхідно отримання 
великої кількості 
дозвільних документів 
для виробництва та 
реалізації продукту, що 
вимагає значних часових 
та матеріальних витрат

Процедура отримання 
дозвільних документів 
для виробництва та 
реалізації продукту 
вимагає незначних 
часових і матеріальних 
витрат

Необхідно повідомлення 
регулюючих органів для 
виробництва та реалізації 
продукту

Відсутні регламентні 
обмеження на 
виробництво і реалізацію 
продукту
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Таблиця 2
Впровадження інновацій на промислових підприємствах

Рік
Питома вага підприємств, 

що впроваджували 
інновації, %

Впроваджено нових 
технологічних процесів, 

процесів

Впроваджено виробництво 
інноваційних видів 

продукції, найменувань

Питома вага реалізованої 
інноваційної продукції в 
обсязі промислової, %

2000 14,8 1 403 15 323 9,4
2001 14,3 1 421 19 484 6,8
2002 14,6 1 142 22 847 7,0
2003 11,5 1 482 7 416 5,6
2004 10,0 1 727 3 978 5,8
2005 8,2 1 808 3 152 6,5
2006 10,0 1 145 2 408 6,7
2007 11,5 1 419 2 526 6,7
2008 10,8 1 647 2 446 5,9
2009 10,7 1 893 2 685 4,8
2010 11,5 2 043 2 408 3,8
2011 12,8 2 510 3 238 3,8
2012 13,6 2 188 3 403 3,3
2013 13,6 1 576 3 138 3,3
2014 12,1 1 743 3 661 2,5
2015 15,2 1 217 3 136 1,4
2016 16,6 3 489 4 139 ...

2016 до 2000, разів збільшилась в 1,1 збільшилось у 2,5 зменшилось у 3,7 зменшилась у 6,7
Джерело: складено за даними Держкомстату

– активізація інноваційної діяльності підприємств через 
забезпечення державою ефективного функціонування кредит-
ного і страхового механізмів;

– перехід до освоєння технологій 5-го і 6-го технологіч-
них укладів у стратегічно важливих галузях.
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Аннотация. Статья посвящена проблемам инно-
вационного развития экономики Украины. На основе 
групп показателей, которые используются в Европей-
ском инновационном табло, авторы характеризуют со-
стояние инновационного потенциала, уровень финан-
сирования исследований и разработок, инновационную 
активность предприятий, деятельность в инновацион-
ных секторах и патентную активность отечественных 
субъектов хозяйствования.
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Summary. The article is devoted to the problems of in-
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potential, the level of R&D financing, enterprises’ innova-
tive activity, activities in innovative sectors and patent ac-
tivity of national business entities.
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СИСТЕМОУТВОРЮЮЧІ ЧИННИКИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ
Анотація. У статті досліджуються чинники еко-

номічної безпеки, які розкривають її як систему, що 
функціонує цілісно і взаємоузгоджено. Аналізуються  
підходи вітчизняних та зарубіжних вчених до суті еко-
номічної безпеки, що дає змогу робити висновок про 
системність цього явища. 

Ключові слова: система, економічна безпека, вну-
трішні загрози, зовнішні загрози, конкурентоспромож-
ність.

Постановка проблеми. За сучасних динамічних змін в 
економічному середовищі все більшої уваги потребує вивчення 
категорії «економічна безпека». У сучасній економічній науці 
гостро потає питання з визначенням дефініції «економічна 
безпека», що викликає суперечності в науковому світі і  часом 
призводить до непорозумінь серед практиків. Вирішення цього 
питання допоможе поліпшити цілісність сучасного законодав-
ства у цій галузі та, як наслідок, може стати методичною осно-
вою для впорядкування та ефективності впровадження заходів, 
необхідних для запобігання загрозам та викликам, зростання 
національного доходу України та зменшення впливу на її еко-
номіку  кризових явищ.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемні 
питання економічної безпеки розглядали у своїх наукових 
публікаціях зарубіжні та вітчизняні вчені, зокрема І.Ф. Бінько, 
Д.Д. Буркальцева, З.С. Варналій, А.П.  Градов, В.В. Губський, 
Я.А. Жаліло, А.Б. Качинський,  О.А. Маслій, В.І.  Мунтіян, 
С.В. Онищенко, Г.А. Пастернак-Таранушенко, О.С. Саєнко, 
О.В.  Тимошенко, В.Т. Шлемко та ін. 

Виділення невирішених раніше частин загальної 
проблеми. Однак теоретичні аспекти економічної безпеки, 
а також проблеми вдосконалення механізму її забезпечення 
поки ще недостатньо опрацьовані і потребують подальшого 
обґрунтування.

Мета статті полягає в узагальненні теоретичних засад еко-
номічної безпеки і визначенні її системоутворюючих чинників, 
кола внутрішніх і зовнішніх загроз економічному середовищу 
за сучасних умов та взаємозв’язку впливу чинників на загрози. 

Виклад основного матеріалу дослідження. У науковій 
літературі є багато поглядів на визначення поняття «економічна 
безпека держави». Термін «економічна безпека» вперше запро-
вадив і актуалізував цю проблему в умовах світової глобальної 
кризи президент США Ф. Рузвельт, де він розглядає економічну 

безпеку як  сукупність умов, які надійно забезпечують хороші 
умови для життя, соціальний захист, а рівень зайнятості дає 
змогу отримувати достойний і стабільний дохід [1, с. 14]. Офі-
ційно термін «економічна безпека» був визнаний у 1985 р., коли 
на 40-й сесії Генеральної Асамблеї ООН було прийнято резо-
люцію про міжнародну економічну безпеку [2, c. 7]. У подаль-
шому це питання розглядалося у працях відомих американ-
ських учених Дж. Кеннана та Х. Моргентау. Головні завдання 
в досягненні економічної безпеки країни вони вбачали у зміц-
ненні конкурентоспроможності національного виробництва, 
дотриманні торговельних переваг, забезпеченні переваг націо-
нальної економіки на світових ринках, а також захисті інтересів 
держави у технологічних сферах [3, c. 12]. Японський учений 
С. Окіта обґрунтував більш гуманістичний підхід, який убачав 
в економічній безпеці держави таку її поведінку, за якої країна 
не мала б ворогів, а для цього варто створити сприятливі умови 
для імпорту в країну, зміцнення національної валюти, розвитку 
стратегічної інвестиційної політики [2, c. 7]. 

У науковий обіг в Україні категорія «економічна безпека» 
увійшла відносно недавно, на початку 90-х років ХХ ст., що є 
досить невеликим проміжком часу для осмислення її сутності 
[4, с. 393]. Разом із тим видається доцільним розширити пере-
лік рівнів поняття національної економічної безпеки, оскільки 
за наведеного вище підходу систему важко досліджувати у, 
наприклад, галузево-територіальному розрізі, що потребує 
включення до ієрархії рівнів економічної безпеки держави 
таких компонент: регіону, галузі, сектора економіки тощо. 
Крім того, системне усвідомлення змісту економічної безпеки 
держави потребує обґрунтування визначення процесу її забез-
печення та функціонування взаємозв’язків її елементів (як сис-
теми) в динаміці: наявний рівень та захищеність інтересів у 
майбутньому; здатність до розвитку тощо.

У цьому контексті слід погодитися з Г. Пастернак-Тара-
нушенком, який, розглядаючи поняття системи національної 
економічної безпеки, усвідомлює те, що всі види захистів наці-
ональних інтересів держави (політичного, військового, еко-
номічного, правового та ін.) є щільно пов’язаними та інколи 
нерозривними, а джерела виникнення економічних загроз 
держави складаються із загроз за внутрішніми та зовнішніми 
напрямами. Разом із тим автор узагальнює суть поняття «еконо-
мічна безпека» держави як такий її стан, за яким вона стабільно 
гарантує можливість створення і розвитку умов для плідного 
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життя її населення, розвитку економіки в майбутньому та в 
зростанні добробуту її мешканців [5, c. 29]. Вона, на думку 
автора, являє собою комплексну систему, що створюється зав-
дяки виконанню визначеної кількості дій. Сама по собі теж має 
багато напрямів: демографічний, екологічний, ресурсний, пріс-
новодний, продовольчий, енергетичний, інформаційний та ін.

А. Градов розглядає економічну безпеку як «стан наці-
ональної економіки, який забезпечує задоволення життєво 
важливих потреб країни в матеріальних благах незалежно від 
виникнення у світовій економічній системі чи всередині країни 
форс-мажорних обставин соціально-політичного, економіч-
ного чи екологічного характеру»  [6, c. 148].

Представники Національного інституту стратегічних 
досліджень В. Шлемко та І. Бінько стверджують, що «еконо-
мічна безпека – це такий стан національної економіки, який дає 
змогу зберігати стійкість до внутрішніх та зовнішніх загроз і 
здатний задовольняти потреби особи, сім’ї, суспільства, дер-
жави» [7, c. 8].

У відомого економіста Я. Жаліла дещо інший підхід до 
визначення економічної безпеки. Зокрема, він розглядає такі 
три основні рівні національної економічної безпеки: держави 
загалом, суб’єкта господарювання (підприємства) та особи, а 
критеріальною ознакою поділу інтересів економічної безпеки 
різних рівнів ієрархії управління економікою вважає зміст від-
творювальних процесів [8, с. 2].

Принципова відмінність «відтворювального» трактування 
економічної безпеки полягає у тому, що у цьому разі відбува-
ється перехід від поняття безпеки як забезпечення (тобто про-
цесу, керованого ззовні) до поняття безпеки як спроможності 
(тобто наявності іманентних внутрішніх механізмів вироб-
ництва, розподілу, обміну та споживання), а також від проти-
стояння загрозам, що мають певною мірою 
зовнішній щодо суб’єкта забезпечення без-
пеки – держави характер, до забезпечення 
стійкості розвитку, відповідно змінюється 
об’єкт забезпечення економічної безпеки. 
Тепер це не лише спроможність держави реа-
лізовувати власні владні рішення, а й спро-
можність економічних суб’єктів різного рівня 
діяти в загальному руслі зміцнення економіч-
ної безпеки країни.

Також цікавим та актуальним буде рів-
невий підхід до розкриття сутності поняття 
економічної безпеки, який висвітлюється у 
працях [9–11] і зводиться до виокремлення 
вертикальних рівнів економічної безпеки. 
У такому аспекті економічну безпеку можна 
представити на:

• мегарівні: глобальна, міжнародна еко-
номічна безпека;

• макрорівні: економічна безпека наці-
ональної економіки;

• мезорівні: економічна безпека регіону 
та галузі;

• мікрорівні: економічна безпека під-
приємства та домогосподарств.

Варто підкреслити, що  головна відмін-
ність між цими ієрархічними рівнями поля-
гає у тому, що ієрархічний рівень економіч-
ної безпеки тим  вищий, чим вищий ступінь 
реалізації інтересів відповідних економічних 

суб’єктів ( домогосподарств, фірм, регіону, країни, світу). Уза-
гальнюючи все вищесказане, ми прийшли до висновку, що еко-
номічна безпека являє собою певне системне явище, навколо 
якого формується специфічне середовище, елементи якого пев-
ним чином взаємозумовлені та пов’язані (рис. 1).

Отже, економічна безпека – це складне полісистемне явище, 
генезис і розвиток якого зумовлені об’єктивною необхідністю 
забезпечувати відтворення національної економіки в умовах 
внутрішніх і зовнішніх загроз та небезпек. Системоутворюю-
чим фактором економічної безпеки є реалізація національних 
інтересів для підтримання такого стану економіки держави, 
який характеризується збалансованістю, стійкістю до нега-
тивних факторів, здатністю забезпечувати ефективне функці-
онування економіки та економічне зростання, тому основними 
цілями економічної безпеки можна вважати  ефективне функ-
ціонування економічної системи, реалізація всього комплексу 
національних економічних інтересів, а також забезпечення роз-
витку всього комплексу економічних відносин [1, с. 55].

Разом із тим економічна безпека держави є комплексною 
системою з великою кількістю напрямів: демографічним, 
екологічним, ресурсним, прісноводним, продовольчим, енер-
гетичним, інформаційним та ін. Але словосполучення «стан 
держави» не дає повного уявлення про сукупність відповідних 
критеріїв та індикаторів, які відображають рівень захищеності 
життєво важливих інтересів соціально-економічної системи. 

Кожен вищий рівень системи управління економічною без-
пекою держави має формувати сприятливі засади та переду-
мови забезпечення захищеності компонент і функціональних 
складників об’єкта економічної безпеки нижчого рівня. 

З погляду економічної безпеки глобалізаційні процеси 
несуть у собі потенційні загрози, а саме: технологічну дифе-

  

 

ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА 

Виробнича 

Демографічна 

Соціальна 

Продовольча Екологічна 

Інвестиційно-інноваційна 

Енергетична 

Фінансова 

Невизначеність  Ризик Загрози 

Стійкість 

Незалежність Адаптаційність Розвиток 

Конкурентоспроможність 

Глобалізаційні Внутрішні 

Рис. 1. Схема економічної безпеки (авторська розробка)
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ренціацію, консервацію технологічної і соціальної відста-
лості низки країн унаслідок їх неконкурентоспроможності, 
слабкої ресурсної бази; глобальну нерівність економічного й 
соціального розвитку, посилення стратифікації та диспропо-
рцій світової економіки; поглиблення розриву між товарними 
і фінансовими ринками, посилення турбулентності міжна-
родних фінансових потоків, загрозу появи глобальних криз; 
деградацію неконкурентоспроможних виробництв, зростання 
безробіття, викликаного структурною перебудовою та новими 
вимогами до якості робочої сили; загострення соціальних 
проблем; загострення конфліктів різного характеру й масш-
табу; втрату національної ідентичності, руйнування звичного 
способу життя; глобальні екологічні, економічні, технологічні 
катастрофи тощо. 

З іншого боку, разом із глобалізаційними в Україні наявні 
внутрішні загрози, пов’язані з інвестиційно-інноваційним 
складником системи економічної безпеки, а саме: 

– досить низький рівень фінансування наукового-технічних 
робіт (НТР);

 − слабкий розвиток інфраструктури трансферу технологій;
 − зниження експорту та зростання імпорту наукоємних 

товарів; 
− слабкий рівень інформатизації інноваційної сфери;
 − недосконала стимулююча та податкова політика держави;
− повільний розвиток ефективних форм інноваційної діяль-

ності [12].
Основними загрозами економічній безпеці в сучасних 

умовах виступають: нестійкість економічного зростання; 
недостатні темпи відтворювальних процесів та подолання 
структурної деформації в економіці; критична залежність наці-
ональної економіки від кон’юнктури зовнішніх ринків, низькі 
темпи розширення внутрішнього ринку; низька питома вага 
продукції з високою часткою доданої вартості; високий рівень 
тінізації економіки. 

Оскільки інноваційний потенціал держави є важливим 
складником динамічного розвитку економічної системи, осо-
бливо в умовах глобалізації, то інноваційні чинники значною 
мірою забезпечують ріст економічної безпеки підприємств та 
регіонів, тому що вони є прямими чи опосередкованими факто-
рами підвищення ефективності всіх ланок економічної системи 
та забезпечує ріст економічної безпеки [13, с. 44].

Набагато численнішими за позитивні наслідки є небезпеки 
від застосування інвестиційних стимулів. Головним завданням 
для України під час залучення необхідних для структурної 
перебудови економіки держави іноземних інвестицій є ство-
рення таких умов щодо іноземного інвестування, які б за гаран-
тування засад економічної безпеки держави одночасно забезпе-
чували максимальне зближення інтересів держави з інтересами 
іноземних інвесторів [14, с.154].

Оскільки інвестиції не обов’язково спрямовуються на 
інноваційні цілі чи у галузі з високою часткою доданої вар-
тості і не завжди приносять очікуваний результат, можна 
визначити, що інноваційний складник економічної безпека є 
запорукою досягнення  високотехнологічного стану для забез-
печення новаціями економіки і соціальної сфери країни, а 
також створення умов для модернізації галузей виробництва, 
формування і реалізації політики стабільного соціально-еко-
номічного розвитку країни. 

Високий рівень інноваційної безпеки сприяє надійності 
відтворення національного науково-технічного, технологічного 
і виробничого потенціалів; розвитку пріоритетних напрямів 

пошукових, фундаментальних і прикладних наукових дослі-
джень, технічних і технологічних розробок, що забезпечують 
конкурентоспроможність національної економіки; участі на 
світових ринках високотехнологічної продукції, що сприяє 
поширенню наукових, технічних і технологічних розробок; 
захисту прав інтелектуальної власності, зокрема у сферах зов-
нішньоекономічної діяльності і науково-технічної співпраці; 
здійсненню ефективного моніторингу у сфері технологій і нау-
кових розробок, що мають стратегічне значення як у країні, так 
і за її межами [15].

Підвищення економічної безпеки України залежить від 
можливості невідкладної реалізації принципово нової еконо-
мічної моделі розвитку орієнтованої на погашення загроз, що 
виникають через конкурентні механізми. В основі такої моделі 
економічного розвитку країни повинен бути механізм забез-
печення економічної безпеки, що ефективно діє в просторі та 
часі, активно сприймає вплив зовнішніх і внутрішніх чинників, 
тому постійно змінюється та складається із взаємопов’язаних і 
взаємодіючих елементів, що зумовлюють дію механізму. 

Під організаційно-економічним механізмом забезпечення 
економічної безпеки ми, насамперед, розуміємо сукупність 
економіко-правових форм, методів та інструментів, які вико-
ристовує держава в процесі забезпечення та управління, за 
допомогою яких впливає на зовнішні та внутрішні загрози 
для  забезпечення стабільного функціонування економічної 
системи. Основними складовими елементами організацій-
но-економічного механізму забезпечення економічної безпеки 
країни є нормативно-правова, організаційно-інституційна, 
кадрова та інформаційно-аналітична бази, які спрямовані на 
ефективне функціонування фінансової, енергетичної, зовніш-
ньоторговельної, демографічної, соціальної та інвестицій-
но-інноваційної підсистем. 

Для забезпечення відповідних процесів необхідно здійс-
нювати аналітичну роботу для  постійного збору інформації, 
розрахунку поточного рівня економічної безпеки національної 
економіки, оцінювання виявлених тенденцій, ідентифікації та 
моделювання загроз, оцінювання їх впливу на рівень економіч-
ної безпеки національної економіки та прогнозування можли-
вих наслідків для економічної системи держави. 

Однією з найвагоміших загроз сьогодні можна вважати 
розбалансування розвитку внутрішнього товарного ринку. 
Національні товаровиробники переважно залишаються екс-
портоорієнтованими на збут продукції і при цьому сировино 
й технологічно імпортозалежними. Серед ключових тенден-
цій розвитку внутрішнього товарного ринку України у 2016 р. 
слід відзначити: подальше згортання товарної пропозиції на 
внутрішньому товарному ринку України; згортання виручки 
національних виробників та імпортерів за всіма видами еко-
номічної діяльності; збільшення можливостей національних 
виробників до потенційного покриття попиту на внутріш-
ньому товарному ринку; гостра невідповідність експортної 
орієнтованості окремих видів діяльності їхнім конкурентним 
позиціям на внутрішньому ринку.

Для аналізу конкурентоспроможності розраховується 
індекс глобальної конкурентоспроможності (ІГК) у регіональ-
ному розрізі й аналізується в динаміці. Цей індекс включає 
дванадцять складників: чотири – базових, до яких належать 
інституції, інфраструктура, макроекономічне середовище, 
охорона здоров'я та початкова освіта; шість – підсилювачі 
ефективності, а саме: вища освіта та професійна підготовка, 
ефективність ринку товарів, ефективність ринку праці, рівень 
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розвитку фінансового ринку, технологічна готовність, розмір 
ринку; два – фактори розвитку та інноваційного потенціалу, 
такі як рівень розвитку бізнесу, інновації [16, с. 255].

Оскільки ці складники конкурентоспроможності є потен-
ційними сферами розвитку тією чи іншою мірою, можна вва-
жати, що всі вони є загрозами економічної безпеки, а високий 
рівень конкурентоспроможності країни може відповідати висо-
кому рівню економічної безпеки.

Висновки. Таким чином, узагальнюючи всі вищезазначені 
теоретичні аспекти впливу на національну економічну безпеку 
країни, ми дійшли висновку, що система управління економіч-
ною безпекою держави є складним полісистемним явищем, 
яке в ринковій системі господарювання в умовах глобалізації 
суспільства об’єктивно вимагає цілеспрямованого викори-
стання всього наявного соціального, політичного й економіч-
ного потенціалу та швидкого реагування на всі можливі небез-
пеки та загрози.
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Петренко Е.В., Микитюк О.П., Кравченко Т.В. 
Системообразующие факторы экономической 
безопасности

Аннотация. В статье исследуются факторы эконо-
мической безопасности, раскрывающие ее как систему, 
функционирующую целостно и взаимосогласованно. 
Анализируются различные подходы отечественных и 
зарубежных ученых к сути экономической безопасно-
сти, что позволяет делать вывод о системности этого 
явления.

Ключевые слова: система, экономическая безопас-
ность, внутренние угрозы, внешние угрозы, конкурен-
тоспособность.

Petrenko K.V., Mykytiuk O.P., Kravchenko Т.V. 
System-forming factors of economic security

Summary. The article explores the factors of economic 
security, revealing it as a system functioning in a holistic 
and mutually consistent manner. Various approaches of 
domestic and foreign scientists to the essence of economic 
security are analyzed, which allows us to conclude that this 
phenomenon is systemic.

Keywords: system, economic security, internal threats, 
external threats, competitiveness.
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ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ ТА ЗАСОБИ РОЗВ’ЯЗАННЯ 
ІНСТИТУЦІОНАЛЬНИХ КОНФЛІКТІВ  
НА НАЦІОНАЛЬНОМУ РИНКУ ПРАЦІ

Анотація. Обґрунтовано сутність і встановлено 
причини виникнення інституціональних конфліктів у 
сфері функціонування ринкового механізму здійснення 
соціально-економічних відносин. Визначено характер 
впливу процесів і процедур інституціональної еволю-
ції та інституціонального проектування на виникнен-
ня протиріч, які у сфері ринкової взаємодії можуть 
приймати вид інституціональних пасток та інституці-
ональних конфліктів. Визначено структуру та дано ха-
рактеристику основних складників інституціонального 
простору здійснення соціально-трудових відносин на 
національному ринку праці. Встановлено особливості 
та розглянуто види інституціональних конфліктів на на-
ціональному ринку праці. 

Ключові слова: інститут, інституціональний про-
стір, інституціональне регулювання, інституціональний 
конфлікт, ринок праці.

Постановка проблеми. Здійснення процесів ринкового 
реформування економіки нерозривно пов’язане з формуванням 
інституціональних умов, сприятливих для вирішення завдань 
активізації господарської активності та підприємницької ініці-
ативи, підтримки конкурентоспроможності та зміцнення кон-
курентних переваг національного виробництва на зовнішньому 
та внутрішньому ринках, зростання інвестиційної привабли-
вості вітчизняних суб’єктів господарювання та підвищення 
ефективності їх економічної діяльності, збільшення добробуту 
та досягнення високої якості життя населення та ін. Невід’єм-
ним складником забезпечення успішного виконання зазначе-
них завдань є розбудова інституціонального простору функці-
онування ринкового механізму здійснення соціально-трудових 
відносин, орієнтованих на формування та розвиток людського 
капіталу, належного та адекватного до вимог сучасного етапу 
суспільного розвитку, що визначається ускладненням змісту та 
зростанням творчо-креативного характеру праці, глобалізацією 
масштабів та інтернаціоналізацією потоків трудової міграції, 
підвищенням потреб виробництва у висококваліфікованих кад-
рах та розмаїтих за професійною спрямованістю компетентно-
стях персоналу.

Проте здійснення заходів з інституціонального реформу-
вання у цій сфері визначається виникненням суттєвих проти-
річ, помітних перешкод та обмежень, що в умовах продовження 
економічної кризи та поширення негативних проявів у соціаль-
но-трудових відносинах знаходять вираз у незбалансованості 
попиту і пропозиції на національному ринку праці, незадовіль-
них показниках ефективності використання людських ресурсів, 
низькому рівні оплати труда, невисоких стандартах якості тру-
дового життя та ін. Необхідність прискорення інституціональ-
них реформ та подолання суперечностей в інституціональному 
розвитку національного ринку праці (НРП) визначає актуаль-

ність та практичну орієнтованість досліджень зазначеної про-
блематики.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичні та 
практичні аспекти розбудови інституціонального забезпечення 
соціально-економічних та соціально-трудових відносин роз-
глядалися у дослідженнях багатьох авторитетних вітчизняних 
та зарубіжних науковців, таких як С. Істомін [3], Г. Клейнер 
[6], Н. Лебедєва [7], П. Лемещенко [8], Д. Норт [10], О. Попов 
[12], Г. Поченчук [13], О. Сухарєв [14], Р. Хардін [17], Д. Ходж-
сон [18], І. Шовкун [15] та ін. Причини виникнення та переду-
мови прояву інституціональних протиріч, пасток та конфліктів 
уважно вивчалися у роботах Є. Балацького [1], Т. Дейнеки [2], 
І. Іваненко [4], О. Квятковської [5], Г. Клейнера [6], П. Леме-
щенко [8], В. Полтеровича [11], О. Шубіної [4], Н. Ющенко 
[16], О. Чаусовської [16] та ін. 

Однак слід відзначити, що окремі питання, пов’язані з 
виявленням закономірностей загострення та узагальненням 
сутності протиріч і конфліктів у ході здійснення реформатор-
ських дій із розбудови інституціонального простору функ-
ціонування та розвитку НРП, зокрема в контексті вивчення 
рефлексійних та міжсуб’єктних аспектів такого роду супереч-
ностей, залишаються недостатньо дослідженими та вимага-
ють поглибленого розгляду.

Мета статті полягає в теоретичному обґрунтуванні сут-
ності, визначенні причин виникнення інституціональних кон-
фліктів та розроблення рекомендацій щодо розв’язання інсти-
туціональних конфліктів на національному ринку праці.

Виклад основного матеріалу дослідження. Виникнення 
протиріч і суперечностей у процесі інституціонального розвитку 
складних відкритих великомасштабних соціально-економічних 
систем являє собою діалектичну основу не тільки для вдоско-
налення відповідних складників інституціонального простору, а 
й для підвищення ефективності функціонування господарського 
механізму ринкової економіки у цілому. Так, Д. Норт [10, c. 17] 
підкреслює, що інституціональні зміни, джерелом та рушійною 
силою реалізації яких є інкрементна орієнтація на подолання 
різного роду перешкод для економічного зростання, визначають 
саму мотиваційну структуру людської взаємодії в усіх сферах 
суспільної активності. З іншого боку, Дж. Ходжсон [18, с. 10–12] 
підкреслює, що соціальні перетворення у суспільстві відбува-
ються в процесі своєрідного «інституціонального навчання», у 
ході якого економічні актори (індивіди та колективи-організації) 
пристосовуються до актів перебудови інституціонального сере-
довища (що, очевидно, мають внутрішню логіку здійснення) 
шляхом зміни власних моделей і стратегій поведінки, що, своєю 
чергою, неодмінно визначає неминучість подальших трансфор-
мацій інституціонального простору. 

Проте вплив інституціональних змін на динаміку соціаль-
но-економічного зростання характеризується неоднозначністю 
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спрямованості та наявністю надзвичайно складних закономір-
ностей реалізації. Зокрема, Д. Норт [10, с. 108] вказує на небез-
пеку виникнення розбіжностей у часовій динаміці оновлення 
різних елементів інституціонального середовища (насамперед, 
формально закріплених та існуючих неформально), що може 
внести розбалансованість у функціонування інституціональ-
ного механізму регулювання у цілому. О. Сухарев [14, с. 144] 
також відзначає, що перешкоди для обґрунтованої побудови 
та ефективного застосування нових інституціональних правил 
ринкової взаємодії можуть бути прямо зумовлені недоскона-
лістю елементів інституціонального простору регулювання 
соціальних відносин в інших суспільних сферах, перш за все у 
контексті функціонування механізмів взаємодії груп особливих 
інтересів із приводу введення певного роду нових інституціо-
нальних обмежень. Г. Клейнер [6, с. 415] указує на необхідність 
дотримання в ході інституціонального проектування (ство-
рення та впровадження інституціональних інновацій) вимог 
як забезпечення відповідності такого роду нововведень до осо-
бливостей господарського середовища, так і щодо визначення 
порівняльної ефективності виконання певних регулятивних 
функцій у зіставленні з наявними інститутами-субститутами, 
без чого процес інституціонального оновлення може бути 
недостатньо продуктивним.

Окрім того, з точки зору О. Попова [12, с. 102–103], реа-
лізація заходів щодо вдосконалення регулювання ринкових 
трансакцій за оновлення окремих елементів інституціональ-
ного простору взаємодії, вирішуючи одні фундаментальні про-
блеми (наприклад, пов’язані із забезпеченням неухильності 
виконання економічними агентами положень певних інститу-
ціональних норм), може виступити підґрунтям для виникнення 
нових суперечностей, зумовлених імовірною неоднозначністю 
ролі та функцій інституціональних утворень різного похо-
дження (таких, що виникли природним еволюційним шляхом 
або цілеспрямовано спроектованих під час реалізації реформа-
торських заходів) у суспільних відносинах. І. Шовкун [15, с. 30] 
бачить загрозу для стабільності економічного та інноваційного 
розвитку суспільства у можливій нестабільності інституціо-
нального простору («інституціональної матриці»), який змі-
нюється, через відсутність вбудованих механізмів стримування 
і противаг, нестача яких у ході здійснення заходів щодо онов-
лення формальних інституціональних норм і правил буде пере-
шкоджати рутинизації відповідних стимулюючих імпульсів, а 
отже, не дасть можливість сформувати позитивну спонукальну 
спрямованість дії нових інститутів. Н. Лебедєва [7, с. 4] також 
пропонує враховувати під час упровадження нових елементів 
інституціонального механізму ймовірність негативного впливу 
двох його складників, а саме культурної інерції (консерватив-
ний опір та небажання суб'єктів здійснювати зміни моделей і 
стратегій поведінки, що раніше були ефективними) та інсти-
туційного конфлікту (виникнення розбіжностей і протиріч між 
традиційними та новітніми інституціональними утвореннями).

Найчастіше увага дослідників під час розгляду протиріч, 
які знаходять прояв у динаміці інституціональних трансфор-
мацій, зосереджується навколо вивчення питань виникнення 
та закономірностей стабілізації існування неефективно діючих 
елементів інституціонального простору соціально-економічних 
відносин, що приймають вигляд т. зв. інституціональних пас-
ток (наприклад, І. Іваненко [4, с. 25], В. Полтерович [11, с. 3], 
О. Чаусовська [16, с. 61], О. Шубіна [4, с. 25], Н. Ющенко 
[16, с. 61] та ін.). Так, Б. Патон та ін. [9, с. 41] наголошують на 
тому, що саме існування інституціональних пасток (ІП) у наці-

ональній економіці є ключовим джерелом мотиваційної обме-
женості під час реалізації нагальних економічних та екологіч-
них інтересів вітчизняного суспільства. Г. Поченчук [13, с. 303] 
підкреслює, що негативний характер прояву сучасних умов 
інституціональних перетворень в Україні пов'язаний із визна-
чальними особливостями даного процесу, що виражаються у 
різного роду ІП, зокрема пов’язаних із повною (або частковою) 
дисфункціональністю, або екзаптацією (зміною функціональ-
ної орієнтації дії), новоутворених елементів інституціональної 
структури економіки, закріпленням на постійній основі тих із 
цих елементів, використання яких передбачало короткостроко-
вий перехідний період використання та ін.

Проте, з точки зору автора, не менш важливим для забез-
печення цілеспрямованості та результативності інституціо-
нальних реформ здається визначення причин та передумов 
виникнення інституціональних конфліктів (ІК) у сфері функ-
ціонування ринкового механізму здійснення соціально-еконо-
мічних відносин. У контексті розгляду цього питання можна 
виділити два основні підходи: нормативний, у рамках якого ІК 
пропонується розглядати як форму прояву суперечностей між 
нормативними (переважно новоутвореними або суттєво онов-
леними в ході інституціонального проектування) та структур-
но-організаційними складниками інституціонального середо-
вища; структурний, відповідно до положень якого ІК є виразом 
внутрішніх протиріч, тобто дисбалансів або невідповідностей 
(до причин формування яких належить широке коло різних 
явищ і процесів), усередині інституціонального простору пев-
ного виду соціально-економічних відносин (між будь-якими 
його елементами). 

Отже, з погляду нормативного підходу, інституціональ-
ний конфлікт являє собою певний різновид інституціональної 
пастки (що в даному разі наближується за змістом до прояву 
т. зв. «ефекту блокування» [10,с. 23]), роль якої відіграє заста-
рілий консервативний інститут (правило або організація), що 
перешкоджає виконанню більш прогресивної нової інституці-
ональної норми (ІН). Так, Є. Балацький [1, с. 79–80] відносить 
до ІК суперечності, що виникають між укоріненими та впрова-
джуваними ІН, результатом антагоністичного суперництва між 
якими стає або формування нежиттєздатного інституціональ-
ного утворення (що, проте, визначається потенціалом позитив-
ного впливу на соціально-економічні відносини), або доміну-
вання неефективних, але досить стійких і незмінних елементів 
інституціонального простору (інституціональних мутантів). 
С. Істомін [3, с. 50] наполягає на ще більш звуженому підході, 
у рамках якого ІК пов’язується тільки із загостренням проти-
річ між старими та новими правилами, суперництво між якими 
призводить до обмеження ефективності дії інституціонального 
механізму в цілому та непродуктивного зростання трансакцій-
них витрат зокрема. О. Квятковська [5, с. 330], частково визна-
ючи можливість розмаїття причин виникнення і форм прояву 
ІК, також зосереджує увагу на розгляді протиріч між техно-
логіями виконання різних за новизною формальних ІН. Але, з 
точки зору автора, такий підхід здається невиправдано обме-
женим, оскільки за нього поза розглядом залишаються проти-
річчя, пов’язані з наявними (неоновленими) елементами інсти-
туціонального простору, між складниками інституціонального 
забезпечення функціонування різних, але взаємодіючих сфер 
суспільної активності та ін.

Проте й більш змістовний структурний підхід, у контексті 
якого знімаються обмеження, притаманні положенням нор-
мативної концепції, не дає можливості для пояснення причин 
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виникнення ІК, а також відмінностей цього виду протиріч від 
інституціональних пасток. Так, Т. Дейнека [2, с. 51–52] взагалі 
дотримується глобального погляду на це питання, розглядаючи 
ІК як пік соціальних розбіжностей, що супроводжують про-
цеси суспільного організаційного відтворення, проявами чого 
стають інституціональні зміни у функціональному наповненні 
глобального управління та у появі суб'єктів, які виступають 
носіями та прихильниками нових функціональних моделей. 
А, наприклад, П. Лемещенко [8, с. 105] хоча й дотримується 
позиції, згідно з якою ІК являє собою певної «сили» протиріччя 
між різного роду інституціональними утвореннями (до складу 
яких, із точки зору науковця, належать формальні й нефор-
мальні, політичні й економічні, громадські та внутрішньофір-
мові, норми регламентації підприємств і мотиви поведінки 
людини – з таким складом елементів, що П. Лемещенко від-
носить до інституціонального простору, вже не можна погоди-
тися), але все ж таки наголошує при цьому на змістовній близь-
кості понять інституційного конфлікту та інституційної пастки. 

На думку автора, необхідною передумовою виявлення при-
чин і встановлення закономірностей виникнення ІК є дотри-
мання вимог комплексності підходу та цілісності розгляду 
структурно-функціональної побудови інституціонального про-
стору регулювання соціально-економічних відносин у контек-
сті зосередження уваги на послідовності здійснення інституці-
ональних змін. Базою для реалізації такого роду підходу обрано 
національний ринок праці (НРП), що є одним із найбільш 
складних за структурною побудовою та функціонально-рольо-
вим наповненням дій економічних агентів механізмів ринкової 
економіки (рис. 1), підтримка сталого функціонування та роз-
витку якого вимагає розбудови довершеного інституціональ-
ного забезпечення соціально-трудових відносин (СТВ).

Отже, у складі інституціонального середовища продук-
тивної людської активності в рамках НРП слід виділити такі 
елементи, взаємовідносини між якими визначаються певним 
ієрархічним характером: інституції (найбільш узагальнені 
форми типізації соціальних ролей і функцій, що визначають 
соціальний статус і функції агентів у процесах суспільного 
відтворення, продуктивної зайнятості, відносин із засобами 
виробництва та результатами господарювання тощо); інститу-
ціональні норми (функціональні моделі поведінки, параметри 
яких закріплені у певних інформаційних моделях, що опи-
сують припустимі соціальні правила ринкової взаємодії, до 
складу яких належать як формальні, так і неформальні норми); 
інституціональні структури (структуровані форми соціального 
моделювання колективного інституціонального вибору, що, 
перш за все, визначають процедурний та організаційно-режи-
мний аспекти людської взаємодії; для НРП до складу такого 
роду форм можна віднести некомерційні галузеві та професійні 
спільноти, діяльність яких орієнтована на підтримку комуніка-
ції та координації всередині цих людських угруповань); інсти-
туціональні організації (структуровані форми волевиявлення 
людських груп, об’єднаних за принципом чітко вираженого 
спільного інтересу та однорідності використовуваного інстру-
ментарію його забезпечення; окреме місце у складі інституці-
ональних організацій належить державним установам, до ком-
петенції яких входить  підтримка процедур вирішення завдань 
забезпечення продуктивної зайнятості, формування людського 
капіталу тощо). 

Взаємодія складників інституціонального середовища 
(ІС) СТВ визначається орієнтацією на здійснення рефлексив-
но-інституціонального регламентування взаємодії учасників 

національного ринку праці, що знаходить прояв як у впорядку-
ванні ментального простору суб’єктної рефлексивної взаємодії 
(визначається суб’єктивним характером сприйняття суб’єктами 
цінностей, образів та уявлень, сформованих під впливом еле-
ментів ІС), так і на структуризацію механізмів регулювання 
соціально-трудових відносин. 

Сформовані інформаційні моделі рефлексії агентами мож-
ливих варіантів реалізації індивідуальних інтересів визначають 
вибір певних стратегій ринкової поведінки, унікальне сполу-
чення яких зумовлює виникнення безлічі ситуацій ринкової 
взаємодії, для унормування яких використовують упорядковані 
раніше ІН, підтримка виконання яких через механізми регулю-
вання здійснюється інституціональними організаціями. 

Ключовим критерієм для оцінки дієвості сформованого 
механізму інституціонального регулювання стає визначення 
його здатності щодо ефективного розв’язання міжсуб’єктних 
ринкових конфліктів, джерелом виникнення яких виступа-
ють протиріччя в інтересах або стратегіях поведінки, що 
реалізуються різними суб’єктами. Непоборність утруднень 
під час застосування сформованого інституціонального 
забезпечення може свідчити про необхідність удосконалення 
складників інституціонального середовища на засадах усу-
нення наявних інституціональних пасток (проявом яких є 
неможливість вирішення міжсуб’єктних ринкових конфлік-
тів) або інституціонального проектування засад подолання 
ймовірних ІК (за неефективності вирішення міжсуб’єктних 
суперечностей). 

Отже, відмінності у причинах виникнення та особливостях 
прояву інституціональних конфліктів щодо інституціональних 
пасток пов’язані із характерними властивостями зазначених 
явищ (табл. 1).

Таким чином, до складу основних інституціональних 
конфліктів на національному ринку праці, слід віднести такі 
прояви неузгодженості між елементами інституціонального 
середовища СТВ, що не дають змоги забезпечити ефективне 
вирішення міжсуб’єктних суперечностей:

– між інституціями або між інституціональними нор-
мами, що мають однорідну форму існування (формальні або 
неформальні), а також функціональну і предметну спрямова-
ність (наприклад, розбіжності між нормативними актами, що 
регламентують СТВ, або традиціями, які існують у певній 
галузі або професійній сфері);

– між інституціями або між інституціональними нор-
мами, що мають однорідну функціональну та предметну спря-
мованість, але різну форму існування або прояв у часі (напри-
клад, протиріччя між діловою практикою трудового найму та 
державними соціальними стандартами працевлаштування); 

– між інституціями та інституціональними нормами різ-
ної або однорідної форми існування (ІК виникає за умови інсти-
туціонального проектування нових правил шляхом імпорту або 
заміщення);

– між інституціями або між інституціональними нор-
мами, що мають однорідну або різну форму існування, а також 
різну функціональну та предметну спрямованість (наприклад, 
розбіжності між типізацією соціальних моделей та ролей у 
освітньому секторі та у сфері продуктивної зайнятості, що 
знаходить прояв у значних розбіжностях у підходах до форму-
вання людського капіталу, зокрема фахових компетентностей);

– між інституціональними організаціями або органами, 
з одного боку, та інституціональними нормами – з іншого 
(ІК виникає за умови інституціонального проектування нових 
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правил шляхом імпорту або заміщення за збереження незмін-
ної організаційної побудови інституціонального простору, як 
це відбувається під час імплементації новітніх ІН державними 
організаціями або профспілками, не орієнтованими на викори-
стання ринкових механізмів організації взаємодії);

– між однорідними за функціональною спрямованістю 
складниками інституціонального простору, що визначаються 
цільовою спрямованістю на задоволення різних за змістом або 
термінами реалізації інтересів суспільного або індивідуального 
характеру.

Висновки. Складниками інституціонального середо-
вища продуктивної людської активності в рамках НРП є такі 
ієрархічно пов’язані елементи: інституції; інституціональні 
норми; інституціональні структури; інституціональні органі-
зації. Ключовим критерієм для оцінки дієвості сформованого 
механізму інституціонального регулювання стає визначення 
його здатності щодо ефективного розв’язання міжсуб’єктних 
ринкових конфліктів, джерелом виникнення яких виступають 
протиріччя в інтересах або стратегіях поведінки, що реалізу-
ються різними суб’єктами. Непоборність утруднень під час 
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Рис. 1. Послідовність здійснення інституціональних змін на НРП
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застосування сформованого інституціонального забезпечення 
може свідчити про необхідність удосконалення складників 
ІС на засадах усунення наявних інституціональних пасток 
(проявом яких є неможливість вирішення міжсуб’єктних рин-
кових конфліктів) або інституціональне проектування засад 
подолання ІК (за неефективності вирішення міжсуб’єктних 
конфліктів).

До складу основних інституціональних конфліктів на наці-
ональному ринку праці слід віднести такі прояви неузгоджено-
сті між складниками інституціонального середовища СТВ, що 
не дають змоги забезпечити ефективне вирішення міжсуб’єк-
тних суперечностей: між інституціями або між інституціональ-
ними нормами, що мають однорідну форму існування, а також 
функціональну та предметну спрямованість; між інституціями 
або між інституціональними нормами, що мають однорідну 
функціональну та предметну спрямованість, але різну форму 
існування або прояв у часі; між інституціями та інституціо-
нальними нормами різної або однорідної форми існування; між 
інституціями або між інституціональними нормами, що мають 
однорідну або різну форму існування, а також різну функціо-
нальну та предметну спрямованість; між інституціональними 
організаціями або органами, з одного боку, та інституціональ-
ними нормами – з іншого; між однорідними за функціональ-
ною спрямованістю складовими інституціонального простору, 

Таблиця 1
Порівняльна характеристика причин виникнення та особливостей прояву інституціональних пасток  

та інституціональних конфліктів у сфері взаємодії учасників ринкових відносин
Характеристики Інституціональні пастки Інституціональні конфлікти

Зміст базового протиріччя Між станом об’єкту регулювання (типізовані 
форми ринкової взаємодії) та змістом 
регулятивного впливу з боку елементів 
інституціонального простору (ІП)

Між змістом регулятивного впливу різних 
елементів ІП, сполучена дія яких не дає 
можливості забезпечити ефективну ринкову 
взаємодію

Природа виникнення 
суперечності

Елементи ІП не виконують (не здатні виконувати) 
функції унормування та прямого врегулювання 
актів ринкової взаємодії

Регулятивний вплив різних елементів ІП 
на ринкову взаємодію має суперечливий, 
незбалансований характер

Предмет суперечності Невідповідність регулятивного впливу певного 
елементу інституціонального простору до стану та 
змісту ринкових трансакцій

Неоднозначність змісту і спрямованості 
регулятивного впливу різних елементів 
інституціонального простору ринкової взаємодії

Форма прояву суперечності Непоборність утруднень (неможливість 
ефективного регулювання) при застосуванні 
сформованого інституціонального забезпечення 
ринкових відносин

Недостатній рівень ефективності вирішення 
міжсуб’єктних суперечностей під час 
використання наявного інституціонального 
забезпечення ринкової взаємодії

Сфера поширення 
суперечності

Цілісна сукупність актів міжсуб’єктної 
ринкової взаємодії, які є об’єктом певного виду 
інституціонального регулювання

Окремі види актів міжсуб’єктної ринкової 
взаємодії, регулювання яких пов’язано із 
необхідністю поліінституціонального впливу

Конкретні причини 
виникнення суперечності

Високий рівень динамічності трансформацій 
господарського середовища; різка зміна умов 
ринкової взаємодії; революційний (штучний) 
характер змін (імпорт, заміщення елементів ІП) 
елементів інституціонального простору

Культурно-інерційний характер еволюційних 
(природних) змін ІПу в контексті трансформації 
умов ринкової взаємодії, що супроводжуються 
(часто) імпортом (заміщенням) окремих 
складників ІП

Економічні наслідки прояву 
суперечності

Стрибкоподібне зростання трансакційних витрат; 
виникнення непоборних перешкод для здійснення 
ринкових трансакцій

Зростання трансакційних витрат; неможливість 
забезпечення рівноправного використання 
інституціональних практик суб’єктами ринку

Сфера прояву суперечності Ринкова міжсуб’єктна взаємодія Інституціональна взаємодія. Міжсекторальна 
взаємодія

Методи структуризації 
суперечності

Функціонально-інституціональний Системно-рефлексивний. Полісуб’єктний

Механізм вирішення 
суперечностей

Інституціональне проектування процедур і 
режимів адаптації нових елементів ІП. Орієнтація 
на довгострокову підтримку цінностей

Підтримка інституціональної рівноваги 
(забезпечення збалансованості інституціонального 
впливу)

що визначаються цільовою спрямованістю на задоволення різ-
них за змістом або термінами реалізації інтересів суспільного 
або індивідуального характеру.

Подальшого дослідження в контексті реалізації запропоно-
ваного підходу до ідентифікації причин виникнення інституці-
ональних конфліктів потребують теоретико-методичні аспекти 
вибору інструментарію протидії загостренню інституціональ-
них протиріч у цій сфері. 
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Сибирцев В.В. Причины возникновения и способы 
разрешения институциональных конфликтов на 
национальном рынке труда

Аннотация. Обоснована сущность и установлены 
причины возникновения институциональных конфлик-
тов в сфере функционирования рыночного механизма 
осуществления социально-экономических отношений. 
Определен характер влияния процессов и процедур ин-
ституциональной эволюции и институционального про-
ектирования на возникновение противоречий, которые 
в сфере рыночного взаимодействия могут принимать 
вид институциональных ловушек и институциональ-
ных конфликтов. Определена структура и дана характе-
ристика основным составляющим институционального 
пространства осуществления социально-трудовых от-
ношений на национальном рынке труда. Установлены 
особенности и рассмотрены виды институциональных 
конфликтов на национальном рынке труда.

Ключевые слова: институт, институциональное 
пространство, институциональное регулирование, ин-
ституциональный конфликт, рынок труда. 

Sybirtsev V.V. Causes and methods of resolving 
national labor market institutional conflicts

Summary. The article substantiates the essence and 
establishes the reasons for the emergence of institutional 
conflicts in the sphere of functioning of the market mech-
anism for the implementation of socio-economic relations. 
The character of processes and procedures of institutional 
evolution and institutional designing on the emergence of 
contradictions that can take the form of institutional traps 
and institutional conflicts in the sphere of market interac-
tion are determined. The structure and characteristics of the 
main components of the institutional space for the imple-
mentation of social and labor relations in the national labor 
market are described. The peculiarities and types of institu-
tional conflicts in the national labor market are considered.

Keywords: institute, institutional space, institutional 
regulation, institutional conflict, labor market.
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РОЗВИТОК ФАРМАЦЕВТИЧНОГО РИНКУ УКРАЇНИ  
ЗА РАХУНОК ЗАПРОВАДЖЕННЯ ПРОГРАМ ЛОЯЛЬНОСТІ

Анотація. У статті визначено фактори, що вплива-
ють на розвиток фармацевтичного ринку, підвищення 
обсягів збуту. Доведено, що найбільш актуальним на-
прямом є запровадження програм лояльності. Дослі-
джено досвід реалізації програм лояльності фармаце-
втичними підприємствами-лідерами.

Ключові слова: фармацевтична галузь, фармацев-
тичний ринок, аптека, аптечна мережа, лояльність, збут.

Постановка проблеми. Діяльність підприємств різних 
сфер національного господарства в сучасних умовах ринку 
вимагають застосування сучасних підходів до ведення бізнесу 
та розроблення комплексних стратегій функціонування та роз-
витку. Найбільше значення у цьому аспекті мають боротьба за 
клієнтів, максимальне врахування їх запитів та потреб, заво-
ювання високого рівня їх лояльності. Досить актуальними ці 
проблеми є у фармацевтичній сфері, яка нині переживає значні 
зміни та трансформації в напрямі наближення до кінцевого 
споживача, передусім за рахунок запровадження урядової про-
грами «Доступні ліки».

Фармацевтична галузь є інтегрованою сферою підпри-
ємницької діяльності, що пов’язана зі створенням і реаліза-
цією лікарських засобів та задоволенням потреб клієнтів, 
спрямована на отримання прибутку. Фармацевтична галузь 
є структурованою, являє собою сукупність фармацевтичних 
підприємств, наукових установ, лабораторій, аптечних мереж, 
регулюючих органів, метою діяльності яких є виробництво, 
зберігання та розповсюдження лікарських засобів та виробів 
медичного призначення для належного забезпечення меди-
ко-профілактичних закладів і населення якісними та доступ-
ними лікарськими засобами задля збереження і підтримання 
його здоров’я [1].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженням 
проблеми розвитку фармацевтичного ринку присвячено нау-
кові праці вітчизняних науковців І.В. Пестуна, З.М. Мнушко, 
Н.М. Дихтярьова, Д.В. Карамишева [2–4] та ін. В їхніх публі-
каціях висвітлюються актуальні питання щодо інвестицій-
но-інноваційного розвитку фармацевтичної галузі України. 
Питання оптимізації збутової діяльності підприємств фар-
мацевтичної галузі як пріоритетного напряму підвищення 
їх ефективності досліджувалися в роботах О.М. Вороніної 
[5], З.М. Мнушко [6], Б.П. Громовик [7], А.С. Немченко, 
О.В. Посилкіна [8] та ін.

Про актуальність запровадження сучасних маркетин-
гових підходів та технологій в умовах ведення конкурент-
ної боротьби вітчизняних фармацевтичних виробників, у 
тому числі з іноземними виробниками, наголошували у 

своїх працях Б.П. Громовик, О.П. Гудзенко, А.А. Котвіцька, 
З.М. Мнушко [9], А.С. Немченко, В.М. Толочко, М.С. Поно-
маренко та ін.

Виділення невирішених раніше частин загальної про-
блеми. Певні перспективи та механізми розвитку фармаце-
втичної галузі є дослідженими та визначеними. Однак, незва-
жаючи на це, потенціал даних підприємств не є використаним 
на 100%. Про це свідчать певні статистичні дані, відповідно 
до яких частка національного виробника на українському 
ринку поступово збільшується, однак присутність іноземних 
імпортерів на ньому все ще залишається суттєвою (табл. 1). 

Досить актуальним питанням є саме розроблення та реа-
лізація заходів щодо збільшення кількості споживачів кож-
ного конкретного учасника фармацевтичного ринку, пере-
дусім за рахунок зростання рівня їх лояльності. Поняття 
«лояльність» досліджували у своїх роботах Т.Г. Діброва [11], 
В. Рудінська, С. Яроміч, І, Чубукова [12], Л. Пан, наголошу-
ючи на тому, що лояльність пов’язана з наданням знижок 
та бонусів клієнтам, що робить пропозиції компанії більш 
вигідними. 

Однак питання розвитку фармацевтичного ринку саме в 
напрямі підвищення рівня лояльності споживачів, їх актив-
ності в напрямі купівлі лікарських препаратів та користу-
вання послугами підприємств фармацевтичної галузі залиша-
ються недостатньо дослідженими і потребують поглибленого 
вивчення.

Мета статті полягає в аналізі стану сучасного фармаце-
втичного ринку України для визначення умов його сталого роз-
витку за умов розроблення та реалізації програм формування 
та підвищення лояльності споживачів.

Виклад основного матеріалу дослідження. Фармацевтич-
ний ринок – це потужний промисловий сектор, який належить 
до п’ятірки найбільш прибуткових галузей світового господар-
ського комплексу. Фармацевтична галузь посідає значне місце в 
економіці України, оскільки є важливим сегментом національ-
ного ринку, багато в чому визначає національну і оборонну без-
пеку країни, відрізняється великою наукоємністю і розвиненою 
кооперацією.

Розвиток фармацевтичної галузі більшість науковців убачає 
у підвищенні інвестиційної привабливості економіки України, 
зростанні обсягів інвестицій у фармацевтичний ринок, опти-
мізації асортименту товарів фармацевтичних підприємств, 
активізації рекламної діяльності в засобах масової інформації 
та мережі Internet. Усе це позитивно вплинуло на підвищення 
ефективності та конкурентоздатності вітчизняних фармаце-
втичних підприємств, які в умовах економічної кризи, падіння 
купівельної спроможності населення змогли відвоювати у 
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імпортних фармацевтичних виробників частину національ-
ного ринку, збільшити обсяги виробництва та збуту лікарських 
препаратів у структурі реалізованої промислової продукції 
(табл. 2).

Як видно з представлених даних, обсяги виробництва та 
реалізації фармацевтичних продуктів, препаратів та матеріалів 
у 2017 р. значно збільшилися: вони перевищують не тільки від-
повідні показники за вісім місяців 2016 р., а й загальні резуль-
тати діяльності 2016 р. Одночасно із цим позитивним зрушен-
ням є збільшення обсягів реалізації продукції за межі країни в 
2017 р. проти 2016 р.

Зазначені позитивні зрушення є результатом злагодженої 
роботи всіх учасників фармацевтичної галузі (рис. 1), до яких 
належать:

– аптечні установи, підприємства і заклади системи Мініс-
терства охорони здоров’я України, що базуються на державній 
і недержавних формах власності;

– фармацевтичні підприємства та аптечні установи системи 
інших міністерств та відомств (Міноборони, Мінтранспорту тощо);

– фармацевтичні підприємства та установи дистриб’ютор-
ської й аптечної мережі вітчизняних та закордонних недержав-
них фармацевтичних компаній;

– науково-дослідні центри (інститути) та 
фармацевтичні заклади (факультети) освіти 
додипломної та післядипломної підготовки 
фахівців фармації;

– державні інспекції з контролю якості 
лікарських засобів та контрольно-аналітичні 
лабораторії;

– видавництва профільних журналів і 
газет та інформаційно-аналітичні центри;

– громадські організації.
Основними установами з лікарського 

забезпечення хворих, які є безпосередніми 
учасниками процесу збуту фармацевтичних 
виробів та препаратів кінцевим споживачам, 
є аптеки, а також аптечні пункти і кіоски, які 
реалізують товари вроздріб, забезпечуючи 
майже 86% загального збуту фармацевтич-
ного ринку (рис. 2). Друге місце за обсягами 
збуту (майже 6%) займають лікарні. 

Структура мереж аптек, які займають ліди-
руючі позиції на ринку, є практично незмін-
ною протягом останніх трьох років [15], хоча 
чисельність нових аптек щороку збільшу-Рис. 1. Організаційна структура фармацевтичної галузі на рівні області [15]

Таблиця 1
Структура фармацевтичного ринку України [10]

Компанії Вартісне вираження Натуральне вираження
млрд. грн. частка, % упаковок, млн. шт. частка, %

Вітчизняні виробники 16,77 37,1 740,70 74,7
Іноземні виробники 28,42 62,9 250,87 25,3
Всього 45,19 100 991,57 100

Таблиця 2
Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності [13; 14]

Показник

Обсяг реалізованої промислової продукції 
 (товарів, послуг)

З нього обсяг продукції,  
реалізованої за межі країни

2016 р. Січень-серпень 
2016 р.

Січень-серпень 
2017 р. 2016 р. Січень-серпень 

2016 р.
Січень-серпень 

2017 р.
млрд.
грн. % млрд.

грн. % млрд.
грн. % млрд.

грн. % млрд.
грн. % млрд.

грн. %

Промисловість 1354,4 100 1077,7 100 1767,1 100 375,8 28 294,2 100 466,7 26
Переробна промисловість 867,7 64 704,5 65,4 1137,8 64 322,6 37 259,2 88,1 408,5 36
Виробництво основних 
фармацевтичних продуктів 
і фармацевтичних 
препаратів

17,5 1,3 15,1 1,4 25,0 1 2,2 0,6 1,8 0,6 3,1 0,7

Виробництво 
фармацевтичних 
препаратів і матеріалів

16,6 1,2 14,6 1,35 24,1 1,4 2,0 0,5 1,6 0,5 2,8 0,6

 

Регіональна мережа 
аптечних установ 

ЦРА, РВ, РТ 
«Фармація» 

Аптечні установи, 
неюридичні особи 

Облдержадміністрація 

Фармацевтичне управління 

Управління охороною здоров’я 

ТМО 

Регіональна мережа 
аптечних установ 

Державна інспекція з 
якості лікарських засобів 

Контрольно-
аналітична 
лабораторія 

Комунальні 
державні аптеки, 
юридичні особи 

Аптечний склад 

Фармацевтична 
фабрика 

Аптечні пункти Аптечні кіоски 

Недержавні юридичні 
(фізичні особи, що 

займаються 
фармацевтичною 

діяльністю) 
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ється. Станом на 01.06.2017 в Україні функціонує 16 611 аптек 
та 4 548 аптечних точок. Усього нараховується 21 159 торгових 
точок. За результатами 2016 р. їх кількість становила 20 749 закла-
дів (16 289 аптек та 4 460 аптечних точок). Отже, за шість міся-
ців 2017 р. кількість торгових точок збільшилася на 410 закладів. 
Проти рівня 01.01.2015 р. цей показник підвищився на 2 858 закла-
дів [16]. Здебільшого це викликано тим, що поява нових аптечних 
пунктів є наслідком розширення мереж лідерів, відкриття ними 
нових відділень у певних містах та їх окремих районах. 

Можливість розширення зазначених закладів, навіть в умо-
вах зниження купівельної спроможності населення України, 
подорожчання вартості ліків, є можливим тільки за рахунок 
вірно налагодженої системи збуту, запровадження та реалізації 
ефективних програм лояльності (табл. 3). 

Висновки. Як свідчать систематизовані в табл. 3 дані, діяль-
ність аптечних мереж у напрямі залучення нових клієнтів та 
утримання наявних є доволі активною і значно 
виходить за рамки оформлення дисконтних 
карток, які просто надають можливість отри-
мання знижки. Більш популярним та пошире-
ним є проведення конкурсів, запровадження та 
реалізація спільних програм із підприємства-
ми-партнерами (медичними закладами, фінан-
совими структурами), а також зміна формату 
роботу, а саме підвищення рівня доступності 
послуг аптечних закладів для споживачів – 
активне впровадження самообслуговування та 
продажу ліків через мережу Internet. 

На нашу думку, в подальшому доцільно 
розвивати діяльність у зазначених напрямах. 
Головною перепоною у цьому разі є орієнта- Рис. 2. Структура обсягів продажів ліків за каналами збуту [16]

ція на більш молодий сегмент споживачів, хоча значну частину 
цільового ринку аптек та аптечних точок становлять люди похи-
лого віку, які обмежені в можливостях користування сучасними 
способами збуту медичних препаратів (через мережу Internet у 
режимі on-line). 

Перспективними напрямами розвитку програм лояльності 
та збільшення обсягів збуту вбачаємо за доцільне також запро-
вадження таких заходів:

– організація адресної доставки ліків за замовленнями, які 
надходять як у режимі on-line, так і за телефоном;

– запровадження накопичувальних систем, метою яких є 
нарахування бонусів за здійснення покупок у певній мережі, 
для подальшого витрачання бонусів під час здійснення поку-
пок у майбутньому;

– випуск та продаж певних фармацевтичних виробів під 
власною торговою маркою за ціною, нижчою за ринкову.

Таблиця 3
Програми лояльності лідируючих аптечних мереж в Україні

№ Назва мережі/аптеки Частка,% Програми лояльності
1 Компанія «Аптека-

Магнолія»
– Аптека низьких цін
– Аптека «Благодія»
– Аптека «Копійка»

– 10,6%
– 0,8%
– 0,7%

1) Дисконтні програми, GOLD CLUB
2) Конкурси для клієнтів: «Я намалюю квіти мамі», «Подаруй свою посмішку», 
«Зарядка під Копійкою», 
3) створення аптек формату «автомат», можливість самообслуговування

2 «Бажаємо здоров’я» 3,7% 1) можливість оформлення індивідуального замовлення на препаратів, які відсутні в 
асортименті

3 «Економ аптека» 1,8% 1) можливість замовлення ліків за допомогою послуги «зворотній дзвінок»
2) продаж ліків за Інтернет-цінами

4 Аптека Доброго Дня 1,6% 1) спільний проект із мережею медичних клінік «Viva» – «Твій лікар в аптеці»
2) створення в деяких аптеках дитячих куточків та зон відпочинку для клієнтів
3) запровадження бонусних програм

5 «МЕД-СЕРВІС» 1,2% 1) формат самообслуговування;
2) кастомізація аптек;
3) участь у клубній програмі «Клубна карта» 
4) надання знижок за умов співпраці з медичними центрами («Традиція»), Інтернет-
провайдерами («Еверест»)

6 «Полтавафарм» 1,1% 1) пільгові ліки для учасників АТО і ветеранів
2) реалізація проекту «Доброзичлива аптека»

7 «Аптека здоров’я» 1,1% 1) Інтернет-замовлення;
2) оплата замовлення частинами без переплат;
3) програма «Низькі ціни»;4) Call-back на номері 7500

8 «Галафарм» 0,9% 1) реалізація спеціалізованих проектів: Програма ABBOT CARD, проекти ТЕРАПІЯ+, 
MEDICARD («Захистіть судини – збережіть серце»), «Заради життя» від компанії Pfizer, 
«Доступні ліки» 
2) можливість оформлення та оплати замовлення on-line

 

86% 

6% 
3% 3% 2% 

Роздріб 
Лікарні, тендери 
Централізовані закупівлі 
Регіональні тендери 
Благодійні організації 
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Чкан А.С., Бучковская О.Ю., Бучковский Г.В. 
Развитие фармацевтического рынка Украины за 
счет внедрения программ лояльности

Аннотация. В статье определены факторы, кото-
рые влияют на развитие фармацевтического рынка, 
повышение объемов сбыта. Доказано, что наиболее 
актуальным направлением является внедрение про-
грамм лояльности. Исследован опыт реализации про-
грамм лояльности фармацевтическими-предприятия-
ми-лидерами. 

Ключевые слова: фармацевтическая отрасль, фар-
мацевтический рынок, аптека, аптечная сеть, лояль-
ность, сбыт.

Chkan A.S., Buchkovska O.Yu., Buchkovsky H.V. 
The development of the pharmaceutical market of 
Ukraine through loyalty programs implementation

Summary. The article determines the factors affecting 
the development of the pharmaceutical market and the in-
crease of sales. The authors prove the implementation of 
loyalty programs to be the most crucial trend. The experi-
ence of the loyalty programs implementation by the leaders 
of the pharmaceutical sector has been studied.

Keywords: pharmaceutical sector, pharmaceutical mar-
ket, pharmacy, pharmacy net, loyalty, sales.
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Шемаєв В.В.,
к.е.н., докторант відділу економічної безпеки,

Національний інститут стратегічних досліджень

КОГНІТИВНИЙ ПІДХІД ДО УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ 
ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ  

В КОНТЕКСТІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ
Анотація. Розглянуто проблему наукового обґрун-

тування шляхів розвитку транспортної інфраструкту-
ри країни з урахуванням вимог економічної безпеки 
держави. Визначено загрози та можливості зміцнення 
економічної безпеки держави під впливом чинників 
транспортної інфраструктури. Запропоновано засто-
сування когнітивного підходу як методологічного під-
ґрунтя формування механізму управління розвитком 
транспортної інфраструктури України в контексті зміц-
нення економічної безпеки держави. Реалізацію когні-
тивного підходу здійснено на прикладі портової інфра-
структури Південного регіону України.

Ключові слова: когнітивний підхід, управління, 
транспортна інфраструктура, економічна безпека дер-
жави, портова галузь.

Постановка проблеми. Збільшення видатків на будівниц-
тво доріг та інші інфраструктурні проекти – рецепт, який часто 
використовують країни для економічного зростання. Визна-
ючи важливість транспорту та транспортної інфраструктури 
для забезпечення економічного зростання та національної 
безпеки в сучасних умовах уряди більшості країн світу опіку-
ються питаннями їх розвитку (здійснюють планування, регу-
лювання, координацію та контроль). При цьому функції ство-
рення та експлуатації об’єктів транспортної інфраструктури в 
сучасних умовах передаються приватному сектору з викорис-
танням різноманітних форм партнерських взаємодій держави 
і бізнесу, тому стратегічним пріоритетом розвитку України в 
період посткризового відновлення її економіки має бути ство-
рення (оновлення) транспортних комунікацій, які поєднують 
усі галузі інфраструктури в єдине ціле. Розвиток транспортної 
інфраструктури країни має також вплив на економічну безпеку 
держави майже за всіма її складниками – макроекономічним, 
фінансовим, інвестиційним, виробничим, інноваційним, соці-
альним – на макро-, мезо- та мікрорівні. Проявів цього впливу 
багато, їх можна умовно поділити на загрози економічній без-
пеці держави та можливості її зміцнення, зокрема:

можливості:
– розвиток транспортного сполучення сприяє більш актив-

ному залученню та більш ефективному використанню природ-
них ресурсів та робочої сили в економіці країни, відновленню 
депресивних територій;

– поліпшення дорожніх умов зменшує собівартість переве-
зень, кількість постраждалих від ДТП, сприяє економії паль-
ного та розвитку туризму в регіонах; 

– будівництво транспортних розв’язок, тунелів, розши-
рення мережі метрополітенів у великих містах створює більш 
безпечні та комфортні умови проживання, сприяє поліпшенню 
стану довкілля, забезпечує доступність послуг освіти та охо-
рони здоров’я, переміщення до робочих місць (що актуально 
для мешканців сіл);

– створення нових робочих місць у галузі будівництва доріг 
і в супутніх галузях: морській логістиці, видобуванні та вироб-
ництві будматеріалів, виробництві сучасної дорожньої техніки 
та мережі обслуговування доріг і транспорту (підприємствах 
автосервісу, харчування, автомобільних та паркувальних май-
данчиків тощо);

– будівництво сучасних автомагістралей, морських термі-
налів, залізничних коридорів сприятиме євроінтеграції України 
та вбудові вітчизняної транспортної системи в транс’європей-
ску мережу TEN-T, адже Україна має великий потенціал та 
вигідне географічне розташування для розвитку транзитного 
потенціалу. 

Поряд із цим існують загрози економічній безпеці держави, 
що формуються внаслідок відсутності або низької якості тран-
спортної інфраструктури країни, є однією з основних проблем, 
гальмуючих розвиток країни, що зумовлює необхідність їх 
детального вивчення. Наявна практика будівництва доріг, мос-
тів та інших інженерних споруд характеризується безсистем-
ністю, фрагментарністю, слабким використанням сучасних 
технологій. Дорожні служби не мають реальної зацікавленості 
в упровадженні інноваційних проектів, залишаються обмеже-
ними можливості та спроможність виконувати зобов’язання 
перед потенційними інвесторами.

Вирішенню цієї важливої проблеми у практиці сприятиме 
її комплексний розгляд через призму забезпечення економічної 
безпеки держави у сфері транспортної інфраструктури, яка, 
на думку автора, передбачає використання можливостей для її 
зміцнення шляхом максимальної реалізації національних інте-
ресів, а також попередження розгортання загроз у цієї сфері. 

Стратегічна значущість розвитку транспортної інфра-
структури в країні для економічної безпеки держави в умовах 
загострення зовнішніх та внутрішніх протиріч в економіці та 
обмеження ресурсів вимагає від держави застосування нестан-
дартних стратегічних рішень, зокрема здійснення політики сво-
єрідного «стрибку мавпи», що використовується, наприклад, у 
дослідженнях із диверсифікації структури експорту країн [1]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Слід зазначити, 
що останнім часом проблеми економічної безпеки держави у 
сфері реального сектору економіки знаходять усе більш широке 
висвітлення в наукових дослідженнях вітчизняних авторів, 
серед яких: І.Ф. Бінько [2], В.М. Бегма [3], О.С. Власюк [4], 
В.М. Геєць [5], В.І. Мунтіян [6], О.В. Собкевич [7], Г.І. Пастер-
нак-Таранушенко [8], В.Т. Шлемко [2], Н.Я. Юрків [9] та ін. 
Проблеми розвитку транспортної інфраструктури безпосеред-
ньо досліджувалися у працях: П.Н. Розенштейн-Родан [10], 
Т.В. Блудової [11], Г.І. Нечаєва, В.О. Струка [12], В.О. Гудкова 
[13], О.М. Ложачевської [14], Д.К. Прейгера [15], В.І. Береж-
ного, С.Ю. Максимової [16], П.Ю. Бєленького [17], А.Б. Мотта-
євої [18], М.І. Котлубая [19], Ю.Є. Пащенка [20], Н.В. Кудриць-
кої [21], Н.М. Бондар [22], І.П. Садловської [23].
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Серед них слід виділити спроби моделювання процесів 
функціонування та розвитку підприємств транспортної галузі, 
викладені в роботах П.Р. Левковця, І.Г. Карандакової [24], 
Ю.С. Грисюка [25]. 

Виділення невирішених раніше частин загальної про-
блеми. У ході аналізу даних робіт було встановлено, що під 
час побудови моделей не було враховано аспектів, що давали 
б змогу в системній єдності аналізувати складові елементи 
транспортної інфраструктури як системи. Не враховуються 
також динамічні аспекти функціонування об’єктів транспорт-
ної інфраструктури, котрі характеризують взаємозв’язок між 
станом функціональних підсистеми транспортної інфраструк-
тури та процесами його функціонування. Крім того, можна 
говорити про недостатню увагу до проблеми розвитку тран-
спортної інфраструктури в контексті її впливу на економічну 
безпеку держави.

Мета статті полягає у висвітленні положень когнітивного 
підходу як методологічного підґрунтя формування механізму 
управління розвитком транспортної інфраструктури України в 
контексті зміцнення економічної безпеки держави.

Виклад основного матеріалу дослідження. Система тран-
спортної інфраструктури країни функціонує у зовнішньому 
середовищі (політичному, економічному, соціальному тощо), 
яке постійно змінюється. Це створює як додаткові сприятливі 
можливості, так і загрози для розвитку інфраструктури, що 
через ланцюги прямого та опосередкованого впливу відобража-
ється на поліпшенні або погіршенні стану економічної безпеки 
держави у сфері транспортної інфраструктури.  Розвиток тран-
спортної інфраструктури в Україні потребує значних обсягів 
фінансових ресурсів у відповідні інвестиційні проекти. Проте 
низькі інвестиційні можливості держави та місцевих бюдже-
тів не дають змогу забезпечувати фінансування підтримки та 
розвитку цих об’єктів. Зазначене зумовлює потребу здійснення 
ретельної оцінки під час вибору того чи іншого проекту роз-
витку транспортної інфраструктури (за різними сценаріями), у 
тому числі з урахуванням можливих наслідків їх реалізації для 
економічної безпеки держави. 

Прагнення якомога повного використання можливостей 
реалізації національних інтересів та нейтралізації загроз еко-
номічній безпеці держави за цілеспрямованого розвитку тран-
спортної інфраструктури зумовлює необхідність пошуку нових 
засобів представлення та структуризації цих можливостей та 
загроз з урахуванням їх значущості та розміру. Це можна здійс-
нити за допомогою методу пізнання – моделювання, викори-
стання якого в економіці пройшло певну еволюцію. Перший 
напрям пов'язаний із моделями агрегованої економіки (Л. Кан-
торович, Дж.Ф. Нейман, В. Немчинов, Л. Леонтьєв та ін.), що 
використовувалися в теоретичних дослідженнях економіч-
ного аналізу, у тому числі на галузевому рівні. У цих моделях 
акцентується увага на певному процесі (плануванні), а всі інші 
частіше за все надаються у спрощеному вигляді. При цьому у 
цих моделях зі збільшенням часового горизонту починає зро-
стати вплив чинника невизначеності.

Наступним кроком стало використання імітаційного 
моделювання. На думку Р. Шеннона, «ідея імітаційного моде-
лювання проста та інтуїтивно приваблива, дає змогу експе-
риментувати із системами, коли на реальному об’єкті цього 
зробити не можливо» [26]. В основі цього методу покладено 
теорію обчислюваних систем, статистику, теорію ймовірності 
та ін., а імітаційні моделі побудовано за принципом «чорної 
скрині», тобто структура та склад системи не розглядаються, 

визначаються певний вхід, що описаний екзогенними змін-
ними (виникає під впливом зовнішніх чинників), та певний 
вихід, що описаний вихідними змінними, що характеризують 
результат дії системи.

Значний інтерес у плані дослідження складних соціаль-
но-економічних систем має така концепція імітаційного моде-
лювання, як метод системної динаміки, розроблений Д. Фор-
рестером у його роботах «Світова динаміка» [27] та «Динаміка 
розвитку міста» [28], в яких світ та його окремі складники 
вперше в моделюванні розглядаються як системи різних про-
цесів (демографічних, промислових, екологічних, ресурсних 
тощо) у їх взаємодії та взаємозв’язку.

У сучасних умовах, коли світова економіка стає когні-
тивною (тобто економікою знань), продовження наукового 
пошуку у сфері імітаційного моделювання отримало завдяки 
когнітивному підходу до моделювання слабо структурованих 
ієрархічних систем, якими є соціально-економічні системи 
[29], оскільки у зазначеному класі систем більшість методів 
інтелектуального аналізу даних не дає достовірних резуль-
татів через відсутність репрезентативної вибірки у проце-
сах, які є нестаціонарними та недостатньо визначеними. Все 
це призводить до зростання впливу чинників суб’єктивного 
характеру на якість рішення на всіх етапах його прийняття 
(аналіз ситуації, генерація рішень, прогноз розвитку ситуації, 
вибір кращої альтернативи). 

Розглянемо можливості використання когнітивного підходу 
до моделювання процесів розвитку транспортної інфраструк-
тури в країні та управління цими процесами з урахуванням 
вимог економічної безпеки держави. 

Складність моделювання процесів розвитку сфери тран-
спортної інфраструктури зумовлена низкою особливостей, які 
притаманні згаданій сфері, а саме:

– значна ступінь складності самого об’єкту дослі-
дження. Система транспортної інфраструктури країни 
включає: транспортні комунікації (транспортну мережу, що 
включає усі види шляхів сполучення); об’єкти з обслугову-
вання вантажних (вантажні станції, термінали тощо) та паса-
жирських перевезень (станції, вокзали, порти, аеропорти, 
об’єкти дорожнього сервісу); об’єкти технічного обслуго-
вування та ремонту, що забезпечують необхідні умови для 
надання послуг із переміщення вантажів та пасажирів; дер-
жавні та приватні інститути і суб’єкти господарювання, що 
функціонують у сфері транспортної інфраструктури; систему 
управління розвитком транспортної інфраструктури (органи 
державного управління та їх компетенція щодо прийняття від-
повідних рішень) та інші елементи; 

– процеси, які відбуваються у цій сфері, є взаємопов’язаними 
та багатоаспектними, внаслідок чого неможливо виділити та 
детально досліджувати окремі явища (наприклад, тільки еконо-
мічні), всі явища, які відбуваються всередині економічної сис-
теми повинні розглядатися та досліджуватися в сукупності;

– характеристика зазначених процесів через відсутність 
достатньої кількісної інформації про їх динаміку потребує 
використання якісної інформації (поряд із кількісною). Так, під 
час проведення реформ, що стосуються розвитку транспорт-
ної інфраструктури у взаємодії Міністерства інфраструктури 
України (як головного суб’єкта, що відповідає за її розвиток) 
та інших суб’єктів, до цього причетних, виникають складні, 
нечіткі проблемні ситуації, де важливу роль відіграє людський 
фактор, якій базується на особистих уявленнях (моделі світу) 
суб’єктів про ситуацію, що надає їм змогу орієнтуватися, адап-
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туватися до проблемних умов і, врешті-решт, приймати страте-
гічні управлінські рішення;

– нестаціонарність процесів розвитку системи тран-
спортної інфраструктури, причому характер змін певних харак-
теристик процесів частиш невідомий, що ускладнює побудову 
їх кількісних моделей.

Указані особливості зумовлюють доцільність дослідження 
процесів розвитку транспортної інфраструктури країни як 
слабо структурованої (слабоформалізованої) системи, в якій 
неможливо використовувати традиційний економетрічний 
підхід до аналізу цих процесів та розроблення комплексних 
рішень, зокрема щодо прогнозної оцінки наслідків розвитку 
транспортної інфраструктури на різні складники економічної 
безпеки держави, а також під час розроблення політики дер-
жави, спрямованої на підвищення рівня економічної безпеки. 
Розумною альтернативою в такій ситуації є здійснення когні-
тивної (концептуальної) структуризації процесів та виробленні 
рішень на її основі.

Для формалізації ситуації в межах використання когнітив-
ного підходу доцільно застосовувати апарат когнітивного моде-
лювання [30], де модель ситуації формально представляється у 
вигляді так званої когнітивної карти, що являє собою знаковий 
(зважений) орієнтований граф, де вершини відповідають чин-
никам, а дуги відображають безпосередні зв’язки між ними. 
Завданням управління розвитком ситуації у такій когнітивній 

моделі є вибір такої сукупності управляючих впливів, які ком-
пенсують небажані для аналітика наслідки початкових умов та 
забезпечать потрібну динаміку змін стану ситуації.

Реалізація методології когнітивного моделювання проце-
сів розвитку транспортної інфраструктури та управління цими 
процесами з урахуванням критеріїв економічної безпеки дер-
жави передбачає такі етапи (рис. 1).

Розглянемо приклад реалізації викладеної інтерпретації 
когнітивного підходу у сфері розвитку транспортної інфра-
структури портів Південного регіону України.

1. Моніторинг ситуації у портовій галузі південного регі-
ону України. Морські порти є складовою частиною транспорт-
ної і виробничої інфраструктур держави з огляду на їх розта-
шування на напрямках міжнародних транспортних коридорів. 
Від ефективності функціонування морських портів, рівня їх 
технологічного та технічного оснащення, відповідності сис-
теми управління та розвитку інфраструктури сучасним міжна-
родним вимогам залежить конкурентоспроможність вітчизня-
ного транспортного комплексу на світовому ринку.

Портова галузь відіграє ключову роль у зростанні україн-
ської економіки. Загальний дохід, що утворився ринком послуг 
у морських портах України, у 2016 р. становив щонайменше 
1,7 млрд. дол. США, або майже 2% ВВП, і був сформований за 
рахунок діяльності порядку 1 300 суб’єктів господарювання із 
загальною чисельністю персоналу 47 тис. осіб. Морські порти 

  

2. Структуризація знань про ситуацію у  розвитку системи транспортної інфраструктури 
та її взаємодію із зовнішнім середовищем:  

- аналіз вихідної ситуації з виділенням чинників, що характеризують економічні, політичні й ін. процеси в 
системі та у її макрооточенні, що впливають на стан економічної безпеки держави;  
- виділення чинників, що характеризують сильні і слабкі сторони системи транспортної інфраструктури; 
- виділення чинників, що характеризують можливості і загрози системі з боку зовнішнього середовища;  
- вибір показників економічної безпеки у сфері транспортної інфраструктури, критеріїв та порогових значень 
показників 

3. Побудова когнітивної карти ситуації у розвитку системи транспортної інфраструктури 
та її взаємодії із зовнішнім середовищем: 

-   встановлення й обґрунтування взаємозв'язків між чинниками;  
-  визначення поточних значень  показників, значень сили їх взаємовпливу, оцінка вихідного стану 
економічної безпеки держави у сфері транспортної інфраструктури; 
- побудова графової моделі ситуації (когнітивної карти) у сфері транспортної інфраструктури та 
її взаємодія із суб’єктами зовнішнього середовища; структурний аналіз когнітивної карти  
 

4. Оцінка та сценарне дослідження тенденцій розвитку ситуації: 
-  моделювання прогнозного сценарію розвитку ситуації щодо стану економічної безпеки держави у 
сфері транспортної інфраструктури (вирішення прямого завдання); 
 - аналіз отриманих тенденцій розвитку ситуації щодо стану економічної безпеки держави у сфері 
транспортної інфраструктури (порівняння з пороговими значеннями); 
  -  моделювання варіантів прогнозних сценаріїв керованого розвитку ситуації в розвитку транспортної 
інфраструктури з урахуванням критерію забезпечення економічної безпеки держави у сфері 
транспортної інфраструктури  (вирішення зворотного завдання)  

1. Моніторинг ситуації у системі транспортної інфраструктури та її взаємодії із 
зовнішнім середовищем (визначення можливостей та загроз для економічної безпеки держави) 

Рис. 1. Етапи методології когнітивного моделювання процесів розвитку транспортної інфраструктури 
з урахуванням критеріїв економічної безпеки держави 

Джерело: складено автором на основі [32]
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є воротами для експорту продукції агропромислового та гір-
ничо-металургійного комплексів країни, а також імпорту про-
міжних ресурсів, наприклад вугілля, залізорудної сировини та 
контейнерних вантажів, забезпечуючи при цьому близько 40% 
обсягів міжнародної торгівлі України з різними країнами світу. 
У Чорноморському та Азовському басейнах, а також дельті 
Дунаю розташовано 13 морських портів. Найбільшими серед 
морських портів України є Южний, Одеса, Миколаїв та Чорно-
морськ, які становлять близько 80% від загальної потужності 
морських портів України. Однією з ключових відмінностей 
цих портів є доступність для великотоннажних морських суден 
(осадкою в 10,3–18,5 м). Інші порти України можуть приймати 
лише судна з меншою осадкою.

Внаслідок геополітичного конфлікту в Україні:
– відбулася зміна моделі торгівлі вугіллям: у напрямі, орі-

єнтованому на імпорт, зосередження на енергетичному вугіллі 
(імпорт) замість металургійного вугілля (експорт). Це призвело 
до змін у місцях походження/призначення вугілля – від торгівлі 
з сусідньою Росією до трансатлантичних перевезень. Така тор-
гівля викликала необхідність у збільшенні причалів для вугілля 
та габаритів/глибин у портах України для прийомусуден більшої 
вантажопідйомності (типу Capesize) замість суден меншої ванта-
жопідйомності, які заходять сьогодні (що є неефективним);

– зменшився обсяг перевантажень металевих виробів у 
портах України на тлі зростання глобального ринку руд металів 
(очікується, що через 15 років щорічний обсяг збільшиться на 
50%);

– зерновий ринок зазнав змін (через заборону експорту до 
Росії), що зумовило потребу перевантажень зерна та здійс-
нення днопоглиблення в портах для прийому балкерів більшої 
вантажопідйомності; 

– виник надлишок виробничих потужностей на контейнер-
ному ринку України (наприклад, контейнерні термінали в пор-
тах Чорноморську та Южному не працюють). Тим не менш, за 
прогнозами МВФ щодо України, очікується значне зростання 
обсягу перевантажень контейнерів приблизно від 400 тис.TEU 
на рік у 2015 р. до 1,2 млн.TEU на рік у 2030 р.

В Україні функціонує мережа паромного сполучення, мор-
ських контейнерних ліній, що з’єднують Україну з країнами 
Чорноморського басейну, а також є складовою частиною тран-
спортних коридорів ТРАСЕКА, Новий Шовковий шлях, Панєв-
ропейський № 9. Основні контейнерні термінали в України зна-
ходяться в портах Одеса, Чорноморськ та Южний, що здатні 
забезпечити обробку 3 130 тис. TEU. При цьому вказаний обсяг 
не враховує новостворюваних потужностей для обробки додат-
кових 600 тис. ТЕU у рамках будівництва контейнерного термі-
налу на Карантинному молі Одеського морського порту. 

Сучасна ситуація у вантажоперевезенні через морськи 
порти України свідчить, що найбільші потреби для портової 
галузі України полягають у:

– потребі в прийомі балкерів більшої вантажопідйомності 
(за рахунок днопоглиблення біля причалів та в підхідних кана-
лах для вугілля, руд металів та зерна);

– потребі в наданні складських приміщень більшого роз-
міру (для сухих навалювальних вантажів). – потребі нарощу-
вання потужностей портів України: у середньостроковій пер-
спективі потрібно будувати додаткові причали та нарощувати 
потужність терміналів для зернової продукції та руд металів, 
поглиблення існуючих портів із метою прийому балкерів біль-
ших розмірів для перевезення вугілля (трансатлантичні судна) 
та руд металів (судна типу Capesize).

2. Структуризація знань про ситуацію у розвитку системи 
транспортної інфраструктури та її взаємодію із зовнішнім 
середовищем. 

Конкурентними перевагами портової галузі України є:
– наявність потужностей з обробки та зберігання ванта-

жів широкої номенклатури, у т. ч. з глибоководними підходами 
в режимах «експорт», «імпорт», «транзит» і «каботаж»;

– вигідне розташовування на перетині транспортних 
коридорів морських портів для забезпечення транзитних ван-
тажопотоків у напрямках Європи, Азії та Близького Сходу;

– наявні транспорті вузли в морських портах, що забезпе-
чують технічну можливість перевантаження з або на всі види 
транспорту: трубопровідний, залізничний, автомобільний, річ-
ковий; 

– пряме залізничне сполучення із сусідніми країнами 
(без зміни ширини залізничних колій), окрім країн на захід-
ному та східному кордонах України;

– можливість трансшипменту в морських портах у дельті 
р. Дунай для транспортування вантажів р. Дунай з/або до країн 
Європейського Союзу;

– наявність нормативно-правової бази щодо можливості 
залучення приватних інвестицій для розвитку портової галузі 
та здійснення державного інвестування у забезпечення умов 
розвитку суб’єктів господарювання;

– наявність кваліфікованих спеціалістів та робітників 
портової галузі;

наявність вільних територій перспективного розвитку мор-
ських портів.

Проблемами функціонування та розвитку портової галузі 
України є:

– зниження рівня прибутковості морських портів у 
зв’язку зі значним зносом основних засобів (більше 70%); 
повільне оновлення основних фондів морських портів, невід-
повідність їх технічного рівня вимогам щодо надання послуг із 
здійснення операцій із вантажами;

– відсутність дієвого механізму залучення приватних 
інвестицій для розвитку морських портів та захисту прав 
інвесторів;

– зменшення обсягу транзитних вантажопотоків у зв’язку 
з недостатньо розвинутою інфраструктурою морських портів 
(зокрема, недостатньою глибиною та довжиною причалів), 
низькою якістю виконання навантажувально-розвантажуваль-
них робіт, довгостроковістю здійснення процедури оформ-
лення транзитних документів;

– недосконалість законодавства з питань митного оформ-
лення, перетинання державного кордону, що суттєво усклад-
нює здійснення прикордонних операцій, збільшуючи їх трива-
лість та вартість;

– зниження рівня завантаженості морських портів у 
зв’язку зі зменшенням обсягу транзитних вантажопотоків, 
неузгодженість дій щодо нарощування перевантажувальних 
потужностей і, як наслідок, недобросовісна конкуренція між 
вітчизняними морськими портами;

– нарощування потужностей у морських портах країн 
Чорноморського басейну та Прибалтики, здійснення щодо 
них протекціоністських заходів, розширення переліку послуг 
із здійснення операцій із вантажами, реалізація сприятливої 
тарифної політики для залучення додаткових транзитних ван-
тажопотоків;

– зниження попиту на продукцію вітчизняного виробни-
цтва (сталь, залізорудний концентрат) на світовому ринку;
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– обмеження на перевалку вугілля, залізорудного кон-
центрату та хімічних вантажів морськими портами, розмі-
щеними в межах міста, згідно з міжнародними екологічними 
стандартами; відсутність чіткої спеціалізації морських пор-
тів за видами вантажів, що призводить до їх неефективної 
перевалки;

– нерозвинута транспортна інфраструктура в морських 
портах та на під’їзних шляхах; відсутність мережі кластерів;

– низький рівень міжгалузевої координації діяльності із 
забезпечення розвитку транспортної інфраструктури, що при-
зводить до роз’єднання єдиного транспортного потоку, нера-
ціонального використання ресурсів і зниження ефективності 

Таблиця 1
Фрагмент сукупності чинників впливу на стан економічної безпеки держави у сфері портової інфраструктури
Тип чиннику Назва чиннику

Цільові (для держави в 
особі АМПУ)

Стан економічної безпеки держави у сфері транспортної інфраструктури
Рівень рентабельності підприємства (АМПУ)
Обсяг перевантажувальних товарів державним сектором: навалювальний вантаж (руди металів, зерно та 
вугілля; металеві вироби) та  контейнери (в тис. TEU на рік))
Обсяг перевантажувальних товарів поиватним сектором: навалювальний вантаж (руди металів, зерно та 
вугілля; металеві вироби) та  контейнери (в тис. TEU на рік))

Керівні (для АМПУ) Рівень задоволення інтересів держави в моделі управління потрами
Рівень розвитку залізничної інфраструктури, суміжної з портами
Рівень розвитку автомобільного сполучення, суміжного з портами
Поточна потужність портів щодо можливості перевантаження товарів (вугілля, руди металів, металевих 
виробів, зерна, контейнерів)
Поточна потужність портів щодо їх габаритів (максимальна осадка суден, довжина причалів, наявність 
терміналів, закритих складських приміщень)
Стан інфраструктури портів
Стан обладнання для перевантаження у портах
Поточна потужність  портів щодо річного обсягу перевалки вантажу  (млн. т. на рік) 
Поточна потужність  портів щодо річного обсягу перевалки вантажів у контейнерах  (TEU на рік) 
Поточна потужність портів щодо внутрішнього сполучення з автомобільним та залізничним транспортом
Поточні потужності порту щодо розвитку причалів 
Поточні потужності порту щодо розвитку терміналів 
Величина тарифів та зборів у портах
Ресурсний, науковий, техніко-технологічний потенціал портів
Ефективність функціонування портів
Конкурентоспроможність портів, продукції та послуг
Частка ринку, яку охоплюють порти
Ефективність фінансово-господарської діяльності портів
Рівень тінізації діяльності портів
Здатність портів до розвитку
Інноваційна та інвестиційна активність портів
Можливостій лобіювання інтересів АМПУ
Можливості у прийомі балкерів більшої вантажопідйомності
Ступінь інтеграції зі стратегічними клієнтами
Середньорічний темп зросту перевантаження за видами товарів та портів

Загально-системні 
фактори ситуації

Загальний стан національної економіки та ефективність економічної політики
Рівень конкуренції на ринку перевезень
Стан законодавчого та нормативно-правового регулювання  морегосподарського комплексуі
Рівень тіньової економіки в країні
Рівень світових цін перевантажувальних товарів на ринках
Валютний курс
Податкова політика
Обсяг і структура зовнішнього ринку товарв
Рівень захисту різних форм власності в країні
Можливості приватного сектору в лобіюванні власних інтересів
Можливості приватного сектору щодо прийому балкерів більшої вантажопідйомності
Ринкові чинники (потреби у перевантаженні вугиля, зализної руди, металевих виробів, зернових продуктів, 
контейнерів; потреба у наданні складських приміщень більшого розміру та потреба у прийомі балкерів 
більшої вантажопідйомності)
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використання транспорту, низький рівень інформатизації тран-
спортних процесів та інформаційної взаємодії з галузями наці-
ональної економіки;

– неможливість здійснення повномасштабної оптимізації 
діяльності морських портів у зв’язку з високим рівнем витрат 
на утримання об’єктів соціальної інфраструктури. 

Фрагмент узагальненої сукупності чинників впливу на стан 
економічної безпеки держави у сфері портової транспортної 
інфраструктури (на прикладі портів у Південному регіоні Укра-
їни) подано в табл. 1.

3. Побудова когнітивної карти ситуації у розвитку тран-
спортної інфраструктури та її взаємодії із зовнішнім серед-
овищем. Визначення взаємозв’язків чинників та сили їх вза-
ємовпливу (коефіцієнтів матриці суміжності) є найбільш 
складним завданням когнітивного моделювання. Від корек-
тності визначення коефіцієнтів матриці суміжності значною 
мірою залежить якість прогнозів, які отримуються на підставі 
когнітивної моделі ситуації. Фрагмент побудованої когнітивної 
карти ситуації у розвитку транспортної інфраструктури в її вза-
ємодії із зовнішнім середовищем подано на рис. 2. 

4. Оцінка та сценарне дослідження тенденцій розвитку 
ситуації у розвитку транспортної інфраструктури з ураху-
ванням вимог економічної безпеки держави. Моделювання про-
гнозного сценарію саморозвитку ситуації щодо стану еконо-
мічної безпеки держави у сфері транспортної інфраструктури 
(вирішення прямого завдання) засвідчило, що в наявних умовах 
зміна обсягу вантожопотоків через порти України прогнозу-
ється у таких обсягах: 2022 р. – 139 млн. т, у т. ч. 597 тис. TEU; 
2030 р. – 144 млн. т, у т. ч. TEU; 2038 р. – 150 млн. т, у т. ч. 
647 тис. TEU (песимістичний сценарій).

Порівняння прогнозних показників із пороговими значен-
нями індикаторів економічної безпеки у сфері транспортної 
інфраструктури засвідчило про їх суттєве погіршення до кри-
тичного рівня (≤ 50% за оптимального їх значення 100%).

Моделювання сценарію керованого розвитку ситуації щодо 
стану економічної безпеки держави у сфері транспортної інф-
раструктури (вирішення зворотнього завдання) засвідчило, 
що з урахуванням створення сприятливих умов розвитку пор-
тової галузі зміна обсягу вантожопотоків через порти Укра-
їни прогнозується на рівні: у 2022 р. – від 165 млн. т (у т. ч. 
711 тис. TEU) до 202 млн. т, (у т. ч. 870 тис. TEU); у 2030 р. – від 
209 млн. т (у т. ч. 901 TEU) до 347 млн. т (у т. ч. 1 494 тис. TEU); 

у 2038 р. – від 265 млн. т до 596 млн. т (у т.ч. 2 567 тис. TEU) 
(реалістичний та оптимістичні сценарії). Порівняння зазна-
чених прогнозних показників із пороговими значеннями 
індикаторів економічної безпеки у сфері транспортної інфра-
структури свідчить про вихід цих індикаторів у безпечну зону 
(від 50% до 80%). 

Моделювання ситуації проводилося з використанням сис-
теми «КАНВА», яка реалізує методологію когнітивного моде-
лювання [31; 32], – це інтелектуальна програмна система, 
призначена для моделювання стратегій прийняття рішень у 
невизначеній, нечіткій обстановці.

Основними умовами для розвитку портової галузі з ура-
хуванням критеріїв економічної безпеки держави визначено: 
здійснення систематичних та своєчасних заходів щодо під-
тримки в експлуатаційному стані об’єктів причальної та іншої 
стратегічної інфраструктури в морських портах та паспортних 
характеристик каналів та акваторій; перехід до сучасної моделі 
управління портами «порт-лендлорд»; залучення додаткових 
вантажо- та пасажиропотоків. Ураховуючи наявну кон’юнктуру 
ринку, базою для перспективного розвитку морських портів є 
власні вантажопотоки, а потенціалом – транзитний вантажо-
потік Білорусії, Казахстану, Росії, транспортного коридору 
ТРАСЕКА та Транскаспійського міжнародного транспортного 
маршруту; гармонізований розвиток залізничного транспорту 
та інфраструктури, а також автодорожнього господарства на 
підходах до морських портів; залучення приватних інвестицій 
для модернізації та створення об’єктів портової інфраструк-
тури на підставі договорів концесії, договорів про спільну 
діяльність, інших інвестиційних договорів; партнерська вза-
ємодія з регіональними та місцевими органами влади в кон-
тексті спільного управління розвитком морськими портами; 
реалізація конкурентної тарифної політики портових зборів та 
запровадження гнучких наскрізних тарифів на доставку ванта-
жів декількома видами транспорту; скорочення часу та спро-
щення процедури обробки вантажів за рахунок упровадження 
новітніх інформаційних технологій; створення кластерів та 
спеціальних індустріальних зон у морських портах; розвиток 
річкових перевезень як запоруки активізації судноплавства за 
системою «річка – море»; участь у міжнародних організаціях із 
питань взаємодії щодо залучення вантажопотоків.

Висновки. Сфера транспортної інфраструктури має низку 
особливостей, які зумовлюють складність моделювання про-
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цесів її розвитку, зокрема: значна ступінь складності портової 
інфраструктури, взаємопов’язаність та багатоаспектність про-
цесів, що відбуваються у цій сфері; відсутність достатньої кіль-
кісної інформації про динаміку процесів та потреба в якісній 
інформації; нестаціонарність процесів розвитку цієї системи. 
Вказані особливості зумовлюють обмеженість у використанні 
традиційного економетрічного підходу до аналізу цих проце-
сів та доцільність здійснення когнітивної (концептуальної) 
структуризації процесів розвитку транспортної інфраструк-
тури країни, зокрема для прогнозної оцінки наслідків розвитку 
транспортної інфраструктури на різні складники економічної 
безпеки держави. Опис викладеного когнітивного підходу у 
сфері розвитку транспортної інфраструктури та вироблення 
рішень на його основі здійснено на прикладі інфраструктури 
портів Південного регіону України.

Визначено, що для докорінної зміни ситуації у розвитку 
транспортної інфраструктури України в середньостроко-
вій перспективі державою мають бути здійснені форсовані 
зусилля, спрямовані на залучення інвестицій у розвиток тран-
спортної інфраструктури, розроблення довгострокових планів 
щодо реконструкції існуючих доріг та відведення землі під 
будівництво нових, будівництва зернових, контейнерних тер-
міналів у морських портах, реконструкції злітно-посадкових 
смуг у ключових аеропортах. Особливу увагу слід приділити 
створенню «інтелектуальних транспортних систем» та забезпе-
ченню галузі професіоналами, кваліфікація яких має відпові-
дати сучасним світовим стандартам.

Напрямом подальшого наукового пошуку у цьому напрямі 
є обґрунтування стратегічних напрямів розвитку транспортної 
інфраструктури на середньострокову перспективу з урахуван-
ням перспектив європейської інтеграції України. 
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Шемаев В.В. Когнитивный подход к управлению 
развитием транспортной инфраструктуры Украины 
в контексте экономической безопасности государства

Аннотация. Рассмотрена проблема научного обо-
снования путей развития транспортной инфраструкту-
ры страны с учетом требований экономической безопас-
ности государства. Определены угрозы и возможности 
укрепления экономической безопасности государства 
под влиянием факторов транспортной инфраструкту-
ры. Предложено применение когнитивного подхода как 
методологической основы формирования механизма 
управления развитием транспортной инфраструктуры 
Украины в контексте укрепления экономической безо-
пасности государства. Реализация когнитивного подхо-
да осуществлена на примере развития портовой инфра-
структуры Южного региона Украины.

Ключевые слова: когнитивный подход, управле-
ние, транспортная инфраструктура, экономическая без-
опасность государства, портовая отрасль.

Shemaev V.V. Cognitive approach to managing the 
development of the transport infrastructure of Ukraine 
in the context of economic security of the state

Summary. The problem of scientific substantiation of 
ways of development of a transport infrastructure of the 
country taking into account requirements of economic 
safety of the state is considered. The threats and opportu-
nities for strengthening the state's economic security under 
the influence of transport infrastructure factors have been 
identified. The application of the cognitive approach as a 
methodological basis for the formation of a mechanism for 
managing the development of the transport infrastructure 
of Ukraine in the context of strengthening the economic se-
curity of the state is proposed. The implementation of the 
cognitive approach was carried out using the example of 
the development of the port infrastructure of the southern 
region of Ukraine.

Keywords: cognitive approach, management, transport 
infrastructure, state economic security, port industry.
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КОНЦЕПЦІЯ ПРОТИДІЇ ЗАГРОЗАМ З БОКУ  
КОНТРАГЕНТІВ ПІДПРИЄМСТВА В РАМКАХ МЕХАНІЗМУ 

УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ ПІДПРИЄМСТВА
Анотація. У статті визначено фактори-загрози, що 

виникають під час взаємодії підприємства з контраген-
тами, які діють в загальному життєвому просторі. За-
пропоновано концепцію протидії загрозам з боку кон-
трагентів підприємства в рамках механізму управління 
економічною безпекою підприємства.

Ключові слова: концепція, система управління еко-
номічною безпекою підприємства, економічна безпека 
підприємства, контрагенти, постачальники.

Постановка проблеми. В умовах загострення економічної 
кризи, що поставила на межу виживання низку підприємств, 
які ще донедавна вважалися успішними й стабільно функціо-
нуючими, питання про економічну безпеку набуло особливої 
актуальності. Підвищення агресивності зовнішнього й част-
ково внутрішнього середовища призвело до виникнення нових 
загроз і посилення їх впливу на результативність діяльності 
підприємств. Запобігання негативному впливу комплексу зов-
нішніх і внутрішніх загроз можливо шляхом забезпечення своє-
часної реакції на них і створення умов для безпечного розвитку 
через ефективне управління економічною безпекою в рамках 
загальної системи управління суб’єктом господарювання. При-
йняття оптимальних рішень в галузі управління й забезпечення 
економічної безпеки підприємств потребує вирішення низки 
питань, пов’язаних з урахуванням сучасних тенденцій нала-
годження та розширення стратегічної взаємодії підприємств із 
суб’єктами зовнішнього середовища. У зв’язку з цим перед еко-
номістами і менеджерами виникло завдання перегляду наявних 
принципів і підходів до управління економічною безпекою та їх 
вдосконалення з урахуванням нових вимог, які висуває неста-
більне зовнішнє середовище функціонування підприємств.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Сьогодні в 
науковій літературі значна увага приділяється питанню еконо-
мічної безпеки підприємств. Вагомий внесок у дослідження, 
пов’язані з проблемами економічної безпеки, зробили такі 
вітчизняні і зарубіжні науковці, як, зокрема, Н.С. Безугла, 
О.Р. Бойкевич, Т.Г. Васильців, Г.Б. Веретеннікова, О.А. Грунін, 
С.О. Грунін, Я.А. Жаліло, А.В. Іванов, А.В. Кірієнко, Р.М. Кача-
лов, Г.Б. Клейнер, Г.В. Козаченко, Т.Б. Кузенко, В.А. Ліп-
кан, В.Я. Пригунов, А.С. Соснін, А.Г. Шаваєв, В.В. Шликов, 
В.І. Ярочкін, В.М. Ячменьова [1–4].

Дослідження вітчизняних та зарубіжних вчених показують, 
що для підприємства більш важливим є не уникнення загрози 
взагалі, а вміння її вчасно і точно передбачити для того, щоб 
вжити необхідних заходів. Це стосується як підприємств, що 
знаходяться у кризовому стані, так і успішно працюючих під-
приємств.

Виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми. 
Однак залишилася невирішена проблема – протидія погрозам, 
що виникають під час взаємодії підприємства з контрагентами, 
які діють в загальному життєвому просторі.

Мета статті полягає в розробці концепції протидії загрозам 
з боку контрагентів підприємства в рамках механізму управ-
ління економічної безпеки підприємства.

Виклад основного матеріалу дослідження. Нині біль-
шість науковців погоджується з необхідністю врахування 
впливу факторів внутрішнього і зовнішнього середовища на 
рівень економічної безпеки підприємства. Управління еконо-
мічною безпекою підприємства є складним, динамічним, інер-
ційним процесом, а отже, вимагає виділення груп стратегічних і 
тактичних заходів. Підприємство, як і будь-яка інша виробнича 
система, обов’язково залучається до взаємин з ринками фак-
торів виробництва через необхідність використання певного 
набору ресурсів, що спричиняє відповідні витрати. В умовах 
насиченості ринку закупки, здійснені підприємством, можуть 
значно вплинути на зростання його прибутку разом із прода-
жем продукції. Водночас витрати, що виникають у сфері поста-
чання та розподілу, також досить великі й у деяких випадках 
порівняні з витратами у виробничій сфері. Саме тому задачею 
економічної безпеки підприємства стає нейтралізація загроз, 
що виникають у процесі боротьби за обмежений обсяг мате-
ріальних ресурсів у межах життєвого простору підприємства.

При цьому під час формування економічної безпеки під-
приємства необхідно враховувати, що безпосередні стосунки 
підприємства з постачальниками та споживачами обумовлюють 
виникнення певного виду ризиків, пов’язаних із самим процесом 
виробничо-господарської діяльності. Водночас функціонування 
підприємства може призвести до виникнення загроз рівню без-
пеки його контрагентів, що викликає в них природну відповідну 
реакцію та подальше зниження загального рівня безпеки самого 
підприємства. Це положення проілюстровано на рис. 1.
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Оскільки стосунки з постачальниками ресурсів виступають 
одним зі значних факторів-загроз, саме раціоналізація політики 
вибору постачальників й нормалізація подальшої взаємодії з 
ними повинні стати основою для підтримки достатнього рівня 
економічної безпеки. Основою для цього повинна стати кон-
цепція зон стратегічних ресурсів (ЗСР).

Зони стратегічних ресурсів – це сукупність постачальників 
основних ресурсів, здатних забезпечити виведення на ринок 
того чи іншого товарного асортименту фірми. З огляду на наяв-
ність різних цін на однакові ресурси у різних постачальників 
принцип вибору оптимальної ціни сировини й матеріалів та їх 
застосування визначається більшою мірою мотивацією одер-
жання достатнього прибутку (максимально можливого) за міні-
мальних витрат.

Основу процесу вибору постачальників повинні складати 
певні базові критерії, застосування яких дасть змогу створити 
попередній перелік постачальників, який буде деталізуватися 
під час проведення більш поглибленого аналізу. Усіх поста-
чальників, що відповідають базовим критеріям, доцільно 
розподілити за категоріями відповідно до потенційного рівня 
загроз, який вони можуть становити для підприємства. Це 
дасть змогу правильно вибрати методи, які застосовуються під 
час роботи з постачальниками. До найбільш важливих з них 
відносять сертифікацію постачальників, партнерство (альянс) 
з постачальниками та рейтингування постачальників.

З огляду на забезпечення економічної безпеки процедуру 
вибору постачальника доцільно зобразити у вигляді двосту-
пінчатої процедури з попереднім формуванням критеріїв 
оцінки та вибору постачальників і ранжируванням їх за кате-
горіями. Загальна послідовність вибору постачальників пред-
ставлена на рис. 2.

Крім цього, необхідно сформулювати низку вимог до про-
цесу вибору постачальників, що враховують критерії безпеки, 
такі як стабільність і конкурентоздатність групи постачальни-

ків; оптимальна їхня вертикальна інтеграція; розподіл закупі-
вель серед постачальників; забезпечення максимального впливу 
на вибраних постачальників; організація співробітництва не з 
одним, а з декількома постачальниками ресурсів однієї групи; 
наявність резервних страхових фондів; гнучка структура під-
приємства, яка дає змогу ефективно змінювати її профіль; нала-
годжена мережа від постачальників до підприємства.

Закупівлі товару необхідно розподілити між альтернатив-
ними постачальниками таким чином, щоб збільшити вплив на 
них. Частка, яку одержить кожен окремий постачальник, повинна 
бути досить великою, щоб йому було невигідно її втрачати.

Однак значний розподіл закупівель не дасть підприєм-
ству структурних переваг. Водночас закупівлі всього товару в 
одного постачальника можуть значно впливати на підприєм-
ство. Все це обумовлює необхідність стимулювання альтерна-
тивних постачальників до входу на ринок за рахунок невеликих 
обсягів закупівель.

Наступний аспект нормалізації взаємин з постачальни-
ками – розробка системи контролю за їхньою діяльністю, яка 
також інтегрована в механізм управління безпекою. Приклад 
такої системи представлено на рис. 3.

У процесі проведення моніторингу та ранжирування поста-
чальників необхідно приділити особливу увагу розгляду ста-
більності й конкурентоздатності постачальників, оскільки більш 
доцільно купувати товар у тих з них, що поліпшують своє кон-
курентне становище, вдосконалюючи товари або послуги, що 
надаються. Це гарантує підприємству придбання ресурсів від-
повідної якості за меншими цінами. Можливий вибір й таких 
постачальників, які зможуть задовольнити більшість вимог під-
приємства, що може поліпшити його конкурентне становище.

Важливу роль у процесі управління закупівлями відіграють 
контроль й управління як якістю постачань ресурсів, яка охо-
плює самостійний блок загроз, контроль за якими необхідний 
для підприємства, так і загалом якісний рівень взаємин з поста-

Рис. 1. Схема виникнення загроз під час взаємодії підприємства з контрагентами
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чальниками. У зв’язку з цим для підприємства принципово 
важливо мати надійний інструментарій для оцінки якості, що 
може бути забезпечено конкретним постачальником.

З погляду контролю за можливими загрозами під якістю 
варто розуміти спроможність постачальника задовольняти 
потреби підприємства. Таким чином, мірилом якості послуги 
може бути тільки задоволеність споживачів. Якщо споживач 
задоволений, послуга є якісною. Якість у такому розумінні 
не може мати абсолютної оцінки. Будь-які кількісні показ-

ники якості є відносними й існують у формі рейтингів, оці-
нок невідповідностей, оцінок ступеня відповідності стан-
дартам тощо.

Крім оцінки якості діяльності постачальника й форму-
вання на цій основі оптимального для підприємства набору 
постачальників (рис. 2), необхідно забезпечити і безпосе-
редню оцінку якості послуг та продукції постачальника, його 
здатність поставляти продукцію/послуги, які задовольняють 
потреби підприємства.

Рис. 2. Механізм управління економічною безпекою розвитку підприємства  
(елемент «взаємодія з постачальниками»)
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до підприємства

Розподіл закупівель
серед постачальників

Забезпечення максимального
впливу на обраних постачальників

Розробка критеріїв оцінки та вибору
вартісні

показники
показники
постачань

показники можли-
вих загроз

Так

Ні

Розробка процедур протидії загрозам з боку
контрагентів підприємства в рамках МУЕБПРП

З ними налагоджені тісні й довгострокові зв'язки
(альянси), що будуються на основі обміну

інформацією та спільній роботі. Такі
відносини характерні для невеликої частини

постачальників підприємства
Здатні постійно поставляти продукцію такої
якості, яка не вимагає проведення вхідного

контролю. Надалі можливий розвиток
партнерських відносин

Відповідають вимогам підприємства за
параметрами якості, постачань, обслуговування,

витрат. Однак їх недоцільно переводити до
більш високої категорії з політичних міркувань

Знову відібрані постачальники, які незначний
час працюють на ринці. Закупівлі у них
здійснюються не на регулярній основі

Постачальники, які існують на ринку, але до
яких не здійснена процедура оцінки

Постачальники, до яких вже здійснена проце-
дура оцінки й у значній мірі не відповідають

вимогам, пропонованих підприємством

Формування
списку відібраних

для роботи
постачальників

Оцінка
достатності

обсягу ресурсів,
що поста-
чаються

Вибір постачальни-
ків, які забезпе-

чують найбільший
рівень безпеки

Добавлення
постачальників з
меншим рівнем

безпеки

Макси-
мальна
безпека

Висока
безпека

Достатня
безпека

Низький
рівень
загроз

Середній
рівень
загроз

Високий
рівень
загроз

Так

Ні

Формування процедур моніторингу й набору правил для роботи з постачальниками
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Під час створення оптимального набору зон стратегічних 
ресурсів та вироблення стратегії поведінки підприємства на 
ринку факторів виробництва необхідно оперативно врахову-
вати будь-які можливі зміни ситуації, а протидія загрозі неотри-
мання товару-ресурсу від постачальника повинна ґрунтуватися 
на наявності альтернативних постачальників та можливості 
вибору з їхнього числа інших основних постачальників това-
рів-ресурсів.

Наступними елементами загроз взаємин з контрагентами, 
який необхідно враховувати в процесі забезпечення еконо-
мічної безпеки (рис. 1), є взаємини зі споживачами продукції 
підприємства й оптимізація рівня дебіторської заборгованості. 
В цьому аспекті треба розглядати не тільки прострочену або 
безнадійну заборгованість, але й зайве зростання «нормаль-
ної» дебіторської заборгованості та супутнє цьому «заморо-
жування» активів й зниження швидкості оборотності коштів, а 
також проблеми повернення боргів.

Діяльність у деяких галузях та багато з видів підприємни-
цтва невигідні або навіть неможливі без відстрочки платежів. 
До них відноситься й рух певних груп товарів, які поставля-
ються оптовиками вроздріб, а також надання різних послуг і 
робіт, наприклад будівельних та підрядних, орендні взаємини.

Механізм управління економічною безпекою підприєм-
ства повинен забезпечити можливість здійснення щоденного 
контролю за станом розрахунків з дебіторами та передачею 
необхідних даних керівництву підприємства в табличній 
формі з розбивкою по клієнтах і термінах. Такий контроль 
дуже важливий, тому що стан розрахунків з дебіторами впли-
ває на загальну безпеку грошових потоків підприємства, 
забезпечує можливість проведення своєчасних розрахунків з 

постачальниками (при цьому зростає рівень безпеки підпри-
ємства, оскільки, виходячи з рис. 1, слід сказати, що поста-
чальники не будуть вживати відповідних заходів), виконання 
податкових зобов’язань.

Висновки. З огляду на вищезазначене можна зробити такі 
висновки.

1) Результати діяльності підприємства значною мірою 
визначаються зовнішнім середовищем, а підприємство як від-
крита система залежить від атмосфери у відносинах поста-
чань ресурсів, енергії, кадрів, а також від споживачів та кон-
курентів. При цьому виникають два принципові типи загроз, 
що пов’язані як із самим протіканням процесу виробничо-гос-
подарської діяльності й обумовлених взаємин підприємства з 
постачальниками, споживачами та конкурентами, так і з при-
родною відповідною реакцією контрагентів підприємства на 
його активні дії.

2) Основою для підтримки достатнього рівня економічної 
безпеки будуть раціональна політика вибору постачальників 
та нормалізація подальшої взаємодії з ними. Така політика 
повинна ґрунтуватися на аналізі важливості передбачуваних 
закупівель, рівні можливих загроз для характеристик виро-
бленої продукції і виробничих витрат, особливостях ринку 
постачань та зон стратегічних ресурсів, наявності бар’єрів на 
шляху проникнення на ринок, характеру ринкової конкуренції, 
можливості встановлення партнерських відносин з постачаль-
никами й управлінні якістю постачань ресурсів.

3) Критерій безпеки необхідно накладати на взаємини зі 
споживачами та стратегії позиціонування продукції шляхом 
контролю договірних відносин й оптимізації рівня дебіторської 
заборгованості.

. . .

Управління роботою з постачальниками

Формування стратегії управління постачальниками, яка
підтримує загальну стратегію безпечного розвитку
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зрив постачань через
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Ні
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Розробка заходів з підтримки безпеки

. . .

 Рис. 3. Моніторинг діяльності постачальників
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контрагентами, которые действуют в общем жизненном 
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СУЧАСНИЙ МАРКЕТИНГ: ФАКТОРИ, СТАН  
ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Анотація. У статті досліджено сутність та нові ха-
рактеристики сучасного маркетингу, розкрито пробле-
ми маркетингу в Україні, досліджено чинники, розгля-
нуто нові підходи, інструменти для вирішення сучасних 
маркетингових технологій.

Ключові слова: маркетинг, еволюція сучасного 
ринку, стратегія маркетингу, концепція маркетингу, 
маркетингові технології.

Постановка проблеми. Світова економіка має всі ознаки 
глобального характеру і останнім часом зазнала значних змін. 
Завдяки інформатизації суспільства та досягненням науко-
во-технічного прогресу географічні та культурні відстані між 
країнами значно скоротилися. Це розширює можливості та дає 
змогу підприємствам значно збільшити географічне охоплення 
ринків, обсяги виробництва та продажів. Сьогодні підприєм-
ства не лише намагаються продавати на міжнародних ринках 
якомога більше товарів, що виробляються всередині країни, 
але й купують за кордоном значну кількість комплектуючих 
та сировини. Освоєння світових, європейських ринків продук-
ції, товарів та послуг українськими підприємствами потребує 
нових форм та підходів до розроблення ефективних стратегій 
маркетингу.

Маркетинг як філософія бізнесу – це цілісне сприйняття 
людиною своєї бізнес-діяльності, спрямованої на виявлення та 
задоволення потреб [3, с. 10].

У маркетингу відбуваються зрушення від об’єктивних 
аналітичних і формальних оцінок, від орієнтації на зовнішні 
ідеали в бік повсякденних турбот споживачів. Кількість інно-
вацій і нових продуктів, збільшення кількості часу, який люди 
проводять в мережі Інтернет роблять працю маркетологів все 
більш складною і значущою. Укріплення Інтернету як провід-
ного медіа-майданчику багато в чому обумовлено загальною 
міграцією користувачів традиційних медіа в онлайн-сферу, сут-
тєвим зростанням часових і кількісних показників перебування 
користувачів у мережі [5, с. 167].

На думку Ф. Котлера, «сучасний маркетинг – далеко не те 
ж, що маркетинг 1970-х рр. На ринку є товари для задоволення 
практично будь-яких потреб. Попит не просто насичений – 
він пересичений. На більшості розвинених ринків стратегічні 
основи маркетингу (тобто сегментація, вибір цільових груп і 
позиціонування) починають втрачати ефективність механізмів 
формування конкурентних переваг, які можна було б розвинути 
у можливості розширення бізнесу і нові товари» [2, с. 12].

Сучасні тенденції в маркетингу вимагають від маркетоло-
гів постійної фахової уваги, яка змінює підходи та потребує 
постійно удосконалювати наявні маркетингові стратегії та тех-
нології, адаптувати їх до нових умов, а також переосмислювати 
місце і роль маркетингової діяльності не тільки у сучасному 
світі, але й на перспективу. Такі тенденції в бізнесі та марке-

тингу потребують нових підходів, інструментів і навичок. 
В теорії та практиці маркетингу ці питання недостатньо розро-
блено та вивчено. Саме цим питанням присвячена стаття.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Значний внесок 
у розроблення сучасних концепцій та прикладного інструмен-
тарію маркетингу зроблено зарубіжними та українськими вче-
ними. Найбільш відомими ученими-дослідниками маркетингу 
є Ф. Котлер, Ж.-Ж. Ламбен, Ел. Райс, Дж. Траут, Дж.Р. Еванс, 
Б. Берман, Є.П. Голубков, Т.П. Данько.

Теоретичним аспектам розвитку теорії маркетингу присвя-
чені роботи вітчизняних учених, а саме праці Л.В. Балабанова, 
С.М. Ілляшенка, М.А. Окландера, А.О. Старостіної, І.Л. Решет-
нікової, А.В. Войчака.

Виділення не вирішених раніше частин загальної про-
блеми. Приділення недостатньої уваги проблемам теорії та 
практиці маркетингу, неоднозначність оцінювання ролі марке-
тингу у розвитку процесів на мікро- та макрорівнях в сучасних 
умовах, неопрацьованість сучасних маркетингових техноло-
гій в Україні обумовили вибір теми, визначили мету, завдання 
дослідження.

Мета статті полягає в аналізі сучасних тенденцій і про-
блем розвитку маркетингу, дослідженні впливу на нього чин-
ників, розгляді нових підходів, інструментів і можливостей для 
вирішення маркетингових завдань підприємства.

Виходячи з мети дослідження, у роботі ми поставили та 
вирішили такі завдання: поглибили сутність та нові характери-
стики сучасного маркетингу; розкрили проблеми маркетингу 
в Україні. Методологічним підґрунтям статті є системний та 
логічний підходи до аналізу процесів і явищ у сучасному мар-
кетингу. Під час дослідження проблеми сучасного маркетингу, 
його чинників впливу органічно поєднувалися теоретичні та 
емпіричні методи пізнання.

Виклад основного матеріалу дослідження. Головними 
тенденціями, що стосуються маркетингу в Україні, є зростаю-
чий вплив маркетингу на всі сфери людської діяльності, свідо-
мість і поведінку людини, а також дедалі більш чутливе реагу-
вання маркетингу як системи на всі суттєві зміни у суспільстві. 
Ці тенденції вимагають постійної фахової уваги, яка дає змогу 
удосконалювати наявні маркетингові стратегії та технології, 
адаптувати їх до нових умов, а також переосмислювати місце 
і роль маркетингової діяльності у сучасному світі та на пер-
спективу.

Величезні перспективи має маркетинг в нашій країні, але 
його розвиток гальмується тим, що ця сфера діяльності вима-
гає значних інвестицій на навчання, дослідження, реорганіза-
цію виробничої діяльності та збутової функції. Однак в умовах 
конкуренції, що загострюється, його будуть опановувати, їм 
будуть займатися всі, хто прагне забезпечити фірмі довгостро-
ковий успіх.



109

Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету

Змінюється поведінка споживача: послаблюється сила 
впливу маркетологів на споживача, споживач стає більш інфор-
мованим і вимогливим. Відповідно, дії маркетологів на основі 
передбачення попиту повинні випереджати дії споживачів. 
Це видозмінює теорію стратегічного маркетингу [6, с. 70]. На 
думку Ф. Котлера, еволюція сучасного ринку під впливом гло-
балізації відбувається за такими напрямами (рис. 1).

Ці напрями еволюції ринку потребують додаткового дослі-
дження під час визначення маркетингових концепцій, а також 
врахування під час вибору та побудови маркетингових страте-
гій. Так, зростання конкуренції в глобальних масштабах при-
зводить до складності входження на ринок молодих компаній 
через досить високі вхідні бар’єри. Компанії можуть значною 
мірою загубити свій «національний» колорит, тим самим ста-
ючи знеособленими та невиразними.

З іншого боку, великі екологічні, сировинні, енергетичні 
проблеми, які вирішуються суспільством нині, значно змінили 
погляди на споживчу концепцію маркетингу, посиливши орі-
єнтацію на громадські потреби й економічні ресурси. Фор-
мується концепція соціально-етичного (громадського) марке-
тингу. Ця концепція визначає завдання фірми як встановлення 
потреб, інтересів цільових ринків і задоволення потреб більш 
ефективними, ніж у конкурентів, способами за збереження або 
зміцнення благополуччя споживача і суспільства загалом. Ця 
концепція вимагає збалансованості трьох факторів, а саме при-
бутків фірми, купівельних потреб та інтересів суспільства.

Будучи комунікацією між фірмою і навколишнім середови-
щем, маркетинг еволюціонував, розвивається і буде розвива-
тися під впливом змін, що відбуваються в умовах відтворення, 
реалізації суспільного продукту і функціонування капіталу.

Сьогодні поширюється твердження про кризу маркетингу, 
спричинену глобалізаційними процесами, посиленням кон-
куренції, прискоренням науково-технічного прогресу, змі-
ною споживача, його поведінки та стилю життя, зниженням 
ефективності традиційних маркетингових комунікацій тощо. 
І це твердження має своє підкріплення. Світ змінився, зміни-
лися умови та можливості маркетингової діяльності. Тепер 
система маркетингу повинна стати більш гнучкою і динаміч-
ною [8, с. 202].

Сучасний маркетинг складний, як ніколи раніше. Це не 
означає, що раніше не було проблем, просто проблеми сьогодні 
зовсім інші. Сьогодні проблеми полягають у боротьбі з надмір-
ною фрагментацією, насиченням товарами, які щодня з’явля-
ються на ринках (рис. 2).

Тому постійно змінюються напрями сучасного маркетингу. 
Сучасний напрям в розвитку маркетингу – глобальний марке-
тинг – пов’язаний з його інтернаціоналіза-
цією. Цей процес особливо характерний для 
великих транснаціональних корпорацій, які 
заходять і на український ринок. Ринок ними 
сприймається вже не як окремі сегменти, а як 
єдиний ринок.

Поняття глобального маркетингу було 
сформульовано після виходу книги Т. Левітта 
«Глобалізація ринків». З точки зору глобаль-
ного маркетингу весь світ розглядається як 
один великий ринок, при цьому враховуються 
і по можливості нівелюються культурні та 
інші національні особливості різних країн.

Глобалізація ринку означає загальне 
прагнення країн і окремих регіонів до еко-

номічної активності поза своїми кордонами. На рівні вели-
ких підприємств глобалізація означає вихід за межі вну-
трішнього ринку і формування єдиного підходу до освоєння 
світового ринку.

Глобальний маркетинг (“global marketing”) – маркетинг 
глобальних організацій, які ведуть свою виробничо-збутову 
діяльність, розглядаючи весь світ як один великий ринок, на 
якому його регіональні та національні відмінності не відігра-
ють вирішальної ролі.

Глобальний маркетинг – маркетингова стратегія, що сприяє 
продажу та просуванню торгової марки одного бренда в усьому 
світі з дотриманням єдиної маркетингової політики, стратегії і 
тактики маркетингу.

Стратегія глобального маркетингу розробляється на основі 
подібності маркетингових параметрів, що характеризують 
ринок різних країн. За схожості цих параметрів можливі стан-
дартизація комплексу маркетингу, спрощення реалізації марке-
тингових завдань і значне скорочення витрат.

Стратегія глобального маркетингу – домінуюча стратегія 
компанії, розрахована на тривалу перспективу, заснована на 
просуванні торгової марки, бренда на міжнародному ринку.

Глобалізація маркетингу вимагає уточнення термінології, 
пов’язаної з цим явищем.

Інший можливий напрям розвитку сучасного маркетингу – 
це «індивідуалізований маркетинг», тобто діяльність, засно-
вана на точному, детальному сегментуванні ринку, спрямована 
на задоволення потреб вузького кола людей або конкретної 
людини.

Індивідуалізований маркетинг, відмовляючись від мар-
кетингу сегментів, як альтернативи пропонує створення діа-
логових баз даних зі споживачем. Сучасний розвиток засобів 
зв’язку дає технічну можливість для розвитку індивідуалі-
зованого маркетингу. Індивідуалізований маркетинг (макси-
маркетинг) – діяльність, заснована на точному, детальному 
сегментуванні ринку, спрямована на задоволення потреб вузь-
кого кола людей або навіть конкретної людини. Цей процес 
базується на унікальному явищі, що відбувається в сучасній 
економіці, що отримав назву «демасіфікація». Воно означає, 
що суспільство масового споживання, створене промисловою 
революцією, все інтенсивніше диференціюється, перетворю-
ючись на «демасіфіціроване».

Нині тривають всебічні дослідження в галузі маркетингу, 
пропагандою ідей займаються такі організації, як, зокрема, 
Американська асоціація маркетингу, Європейське суспільство 
по вивченню суспільної думки і маркетингу, Європейська асо-
ціація промислового маркетингу, Українська асоціація марке-

Рис. 1. Еволюція сучасного ринку за Ф. Котлером
Джерело: побудовано автором на основі [2, c. 10]

 

Еволюція 
сучасного 

ринку 

• концентрація в сфері дистриб'юції товарів масового 
споживання; 

• революція в інформаційних технологіях; 
• зростання патентів та товарних знаків; 
• зменшення впливу на свідомість споживача; 
• насичення і фрагментація каналів поширення реклами; 
• гіперфрагментація ринків; 
• скорочення життєвого циклу продукту; 
• скорочення числа конкурентів за значного збільшення 

брендів; 
• зростання кількості товрів в одній категорії. 
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тингу. На принципах маркетингу будує свої системи управ-
ління більшість компаній США, Європи, Японії, Китаю.

До недоліків індивідуалізованого маркетингу ми можемо 
віднести:

– неможливість знати всі аспекти індивідуальних потреб 
кожного окремого споживача;

– те, що ринок, врешті-решт, відмовляється від більшості 
«індивідуалізованих» товарів;

– те, що намагання врахувати кожну потребу кожного 
окремого споживача призводить до занадто великих витрат на 
дослідження та виробництво індивідуалізованих товарів;

– значне підвищення ціни на індивідуалізовані товари;
– те, що життєвий цикл мікросегментів може бути дуже 

коротким, а підприємство просто не встигне реалізувати свої 
стратегічні наміри щодо задоволення його потреб;

– велику складність методик та досліджень.
Враховуючи специфіку та недоліки індивідуалізованого 

маркетингу, вважаємо, що він може бути застосований лише за 
певних умов, а саме:

– як елемент системи маркетингових досліджень підпри-
ємства;

– як елемент збутової діяльності підприємства;
– у сфері послуг;
– для стратегічно важливих клієнтів (споживачів) підпри-

ємства;
– під час виробництва технічно складної техніки (вироб-

ництво «на замовлення» завжди існувало і буде існувати в 
цьому разі).

Максімаркетинг (“Maximarketing”) – це різновид сучасного 
маркетингу, який характеризує підхід до торговельного процесу 
в умовах інновацій та сучасних технологій. С. Репп і Т.Л. Коллінг, 
основоположники цього терміна, дали йому таке визначення: 
«максімаркетинг – це метод підвищення до максимуму торгового 
обігу і прибутків шляхом селективного розподілу і залучення в 
процес чітко визначених потенційних споживачів і клієнтів».

Максімаркетинг розглядається як стратегія прямого (інте-
рактивного) маркетингу, спрямована на підвищення збуту і 
прибутку за допомогою вибіркової взаємодії з певними потен-
ційними споживачами і клієнтами, а також спонукання їх до 
активної участі в цій взаємодії.

Відмінна особливість максімаркетингу полягає у можливо-
сті отримання вичерпної інформації про кожного потенційного 
споживача завдяки комп’ютерним базам даних, що постійно 
оновлюється і містить докладну характеристику клієнта, вклю-
чаючи його поведінкові особливості.

Ефективність максімаркетингу залежить від таких чинників:
– метод розробки банку даних найбільш перспективних 

потенційних клієнтів;
– створення способу мотивації респондента до діалогу і 

включення мотиву в рекламу;
– ретельне опрацювання інформації про свою пропози-

цію, яка повідомляється тому, хто відгукнувся на рекламу;
– створення способу переконання у вчиненні негайної 

покупки;
– забезпечення найбільш привабливої форми здійснення 

покупки.
Головна умова успіху максімаркетингу полягає у створенні 

банку даних найбільш перспективних потенційних клієнтів.
Негативні сторони і обмеження, властиві цьому виду 

комерційної діяльності, які пов’язані головним чином з етич-
ною стороною питання, такі:

– використання адресних списків, телемаркетинг, нав’яз-
ливість інформаційної телевізійної реклами часто вважаються 
вторгненням в особисте життя людей;

– телемагазини використовують весь арсенал засобів 
тиску на психіку людини;

– в прямих поштових посланнях зустрічається прямий 
обман щодо цін або характеристик об’єкта реклами.

Як методологія ринкової діяльності маркетинг знаходить 
широке застосування в різних видах підприємництва. Насам-

 

 ВИСОКИЙ СТУПІНЬ 
ФРАГМЕНТАЦІЇ ТА 

НАСИЧЕННЯ РИНКІВ 

Компанії розвивають маркетинг 
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Професіонали вивчають стратегії 
маркетингу 

На всіх ринках відбуваються 
сегментація та позиціонування 

 

НА ВСІХ РИНКАХ ЗРОСТАЄ 
КІЛЬКІСТЬ БРЕНДІВ 

Скорочується кількість гравців (як 
дистриб’юторів, так і виробників ) 

Посилюється концентрація торгівлі 

У споживачів формується звичка 
часто замінювати старі речі новими 

Інтернет 

Вартість виробництва знижується 

Компанії, які не випускають нових 
товарів, втрачають свою частку 

СТАЛО ЩЕ СКЛАДНІШЕ 
ПРИВЕРНУТИ УВАГУ 

СПОЖИВАЧІВ 

Зростання кількості ЗМІ 

Цифрові технології 

 

Інтернет 
 

Споживачі навчилися виділяти те, 
що їм цікаво, ігноруючи все інше 

Рис. 2. Проблеми сучасного маркетингу, визначені Ф. Котлером
Джерело: побудовано автором на основі [2, c. 27]
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перед йдеться про те, що маркетингова діяльність охоплює 
такі галузі ринку, як товарна, грошово-фінансова, трудова; такі 
види товарів, як матеріальні блага і послуги (види діяльності); 
такі типи споживачів, як кінцеві споживачі, підприємства-спо-
живачі; такі галузі підприємництва, як, зокрема, промисло-
вість, сільське господарство, торгівля, будівництво, транспорт, 
банки, страхування, побутові послуги, спорт, культура, освіта; 
такі сфери ринку, як внутрішня, зовнішня.

Поряд з підприємництвом принципи і методи маркетингу 
широко використовуються і в некомерційній діяльності (мар-
кетинг ідей, маркетинг місць, маркетинг осіб, маркетинг орга-
нізацій тощо).

Будучи комунікацією між фірмою і навколишнім середови-
щем, маркетинг еволюціонував, розвивається і буде розвива-
тися під впливом змін, що відбуваються в умовах відтворення, 
реалізації суспільного продукту і функціонування капіталу.

В умовах сучасного маркетингу можна виділити нові пер-
спективи розвитку маркетингу, а саме:

– «зверхмаркетинг» – концентрація зусиль на створення 
комплексної пропозиції, що сприяє вирішенню одночасно 
кількох проблем споживача, а не просто задоволення однієї 
потреби;

– «мультимаркетинг» – багатоканальний товарорух;
– «турбомаркетинг» – скорочення часу на створення 

нового товару, на відповідну реакцію фірми на виявлений 
попит.

На жаль, ринкова економіка України орієнтована на при-
буток, а не на задоволення потреб людини, динамічний роз-
виток сучасного маркетингу відбувається саме в цих умовах. 
Найбільш важливими проблемними питаннями (проблемами) 
маркетингу є проблема (точніше, мета) маркетингу та марке-
тингової діяльності, що полягає в тому, щоб збути, продати, 
реалізувати товар будь-яким способом і будь-якої якості. Така 
економіка ніколи не буде працювати на потреби людей, її 
завдання полягає у стимуляції попиту людей на товари за допо-
могою реклами і моди, щоб їх реалізація приносила максималь-
ний прибуток. Тому маркетологи представляють інтереси не 
споживача, а виробника (підприємця).

Сучасний маркетинг повинен базуватися на швидкому, 
гнучкому плануванні нововведень, в центрі яких завжди 
повинен бути споживач. Нові продукти можуть створити нові 
ринки, а на наявних ринках допомагають потіснити конку-
рентів. Якщо найчастіше пріоритети віддавалися мінімізації 
ризику виходу на ринок з новим продуктом, то сьогодні пріо-
ритети зміщуються у бік прискорення виходу на ринок, праг-
нення стати на ньому піонером, що, як правило, має більшу 
долю ринка. Втрати від пізнього виходу на ринок можуть 
суттєво перевищувати втрати від недостатньої ефективності 
нових продуктів [8, с. 203].

Висновки. Підсумовуючи, можна сказати таке: сучасний 
маркетинг в Україні знаходиться в процесі становлення. В сис-
темі маркетингу існує чимало проблем, за яких маркетингові 
служби на українських підприємствах працюють з низькою 
ефективністю. Існує низка негативних дій, які роблять україн-
ські підприємці: необґрунтоване застосування західних мето-
дик, несистемне використання окремих елементів маркетингу, 
асоціювання маркетингу лише з рекламою, нетворчий підхід 
до маркетингової діяльності, орієнтація тільки на короткостро-
кову перспективу.

Сучасний маркетинг повинен базуватися на швидкому, 
гнучкому плануванні нововведень. Маркетингові зусилля 
мають бути спрямовані на розробку і пропозицію такого про-
дукту, про який споживач ще не знає. В центрі нововведень 
завжди повинен бути споживач. Для того щоб знати свого 
споживача, рекомендується застосовувати CRM-технології. 
Підприємствам слід приділяти велику увагу проблемам росту 
бізнесу, але такому, який би сприяв росту ринкової вартості під-
приємства, наявності вільних коштів та прийнятному ризику 
ведення даного бізнесу [8, с. 205].

Під час вирішення таких проблем важливу роль відіграють 
вивчення теорії та методології маркетингу, а також підготовка 
спеціалістів нового профілю, які використовують нові підходи, 
інструменти для вирішення маркетингових завдань підприєм-
ства в сучасних реаліях українського бізнесу.

Подальші дослідження доцільно спрямувати на обґрунту-
вання стратегій маркетингу, найбільш актуальних для україн-
ського бізнесу.
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вые характеристики современного маркетинга, раскры-
ты проблемы маркетинга в Украине, исследованы фак-
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решения современных маркетинговых технологий.
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УМОВИ РЕАЛІЗАЦІЇ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ  
НА ПІДПРИЄМСТВАХ ТОРГІВЛІ

Анотація. У статті досліджено взаємозв’язок між 
поняттями «компетентність» та «компетентнісний під-
хід». Сформовано трьохсторонній взаємозв’язок компе-
тентностей. Досліджено еволюцію підходів до розгляду 
поняття «компетентнісний підхід» різними науковцями. 
Побудовано схему загального підходу до реалізації ком-
петентнісного підходу на підприємствах торгівлі. Роз-
глянуто дієвість запропонованої схеми з практичного 
аспекту. Запропоновано варіативність розгляду блоку 
«Підготовка» у схемі реалізації компетентнісного під-
ходу на підприємствах торгівлі.

Ключові слова: компетентність, компетенція, ком-
петентнісний підхід, компетентний фахівець, кваліфі-
кація, soft skills, hard skills, підприємство торгівлі.

Постановка проблеми. Умови сьогодення вимагають від 
людини постійного розвитку її особистісних якостей і творчих 
здібностей, умінь самостійно здобувати нові знання та розв'я-
зувати проблеми, орієнтуватися в житті суспільства. Без цього 
мінімуму нині доволі важко утримуватися в тренді сучасного 
динамічного світу, де все є мінливим, тому актуальне завдання 
сучасності – навчити людину розуміти це, що проявляться 
в доволі молодому напрямі – компетентнісному підході. Зде-
більшого цей підхід розглядається саме з позиції застосування 
його в навчанні, в освітньому процесі. Водночас не можна не 
зазначити, що на підприємствах, наприклад, працюють люди, 
які вже давно завершили навчання, а тому, зокрема, для утри-
мання і розвитку таких працівників необхідно звернути увагу 
на формування і розвиток ключових компетенцій особистості й 
на підприємствах, тобто забезпечити реалізацію компетентніс-
ного підходу на підприємствах. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Перш ніж прак-
тично освітлювати умови реалізації компетентнісного підходу 
на підприємствах торгівлі, визначимося з основними понят-
тями, тобто що слід розуміти під термінами «компетентність» 
та, власне, «компетентнісний підхід».

Стосовно поняття «компетентність» у науковій літературі 
вже існує доволі багато джерел, в яких ґрунтовно досліджу-
ється етимологія даного поняття, зокрема це наукові праці 
М.С. Голованя [1] (надаються та аналізуються різні визначення 
понять «компетенція» та « компетентність», що досліджува-
лися іншими вченими); І.М. Кубенка [2] (глибокий аналіз та 
обґрунтування різниці між такими термінами, як «кваліфіка-
ція» і «компетентність», походження останнього поняття, як 
змінювалися сутнісні характеристики поняття з плином часу, 
визначено, чому «компетентність» знаходиться нині в епіцен-
трі світової думки. В тому числі розглядаються причини появи 
такого поняття, як «компетентнісний підхід», проте вже без 
ґрунтовного дослідження його сутності та важливості визна-
чення ключових компетенцій); М.А. Леонтяна [3] (більш стисле 
дослідження та стосується переважно компетентності у сфері 

освіти: у роботі лише надаються та аналізуються різні визна-
чення поняття «компетентність», що досліджувалося іншими 
вченими); І.П. Стаднійчук [4] (розглядає теоретичні аспекти 
професійної компетентності та етапи появи компетентністного 
підходу у різних країнах; останнє, по суті, дублює частину 
матеріалу І.М. Кубенка, який провів цей аналіз раніше).

Виділення невирішених раніше частин загальної про-
блеми. Є ще й інші праці у цьому напрямі, проте ми навели 
найбільш ґрунтовні. У цілому роботи такого типу трошки одно-
типні й частково дублюють матеріали один одного, оскільки всі 
використовують однакову базу. Крім того, дослідження є суто 
теоретичними, тобто в роботах такого характеру аналізуються 
визначення понять, які вже розглядалися попередниками, своїх 
узагальнень відносно понять або моделей практичної реалізації 
авторами не пропонується.

Мета статті полягає у дослідженні взаємозв’язку понять 
«компетентність» та «компетентнісний підхід» та в межах 
цього визначенні умов реалізації та підходів до реалізації ком-
петентнісного підходу на підприємствах торгівлі.

Виклад основного матеріалу дослідження. Саме через 
теоретичну ґрунтовність наявних робіт ми не будемо зупиня-
тися на аналізі визначень, оскільки з приводу цього вже існує 
доволі багато напрацювань.

Єдине, нам би тут хотілося навести визначення з віль-
ної енциклопедії Вікіпедії [5]: на нашу думку, у час вільного 
доступу до мережі Інтернет не можна не враховувати ту інфор-
мацію, що наведена, наприклад, на даному ресурсі, оскільки, 
якщо ми кажемо про базове ознайомлення з якимось поняттям, 
велика частина користувачів користується саме цим ресурсом 
інформації для пришвидшення ознайомлення. І лише ті, кому 
необхідна більш ґрунтовна інформація, знайомляться з науко-
вими працями.

На даному ресурсі наявний розгляд обох понять: і компе-
тентності (більше того, розглядається з трьох боків, рис. 1), і 
компетентнісного підходу (інформація розкрита не повністю).

В енциклопедії також зазначено, що компетентність 
визначається як набута у процесі навчання інтегрована здат-
ність особистості, яка складається зі знань, досвіду, цінностей 
і ставлення, що можуть цілісно реалізовуватися на практиці 
[5], і в цілому це є так виходячи з досліджених у працях [1–4] 
тлумаченнях.

Лише варто додати, що хоча компетентність і ґрунтується 
на знаннях і вміннях, але ними не вичерпується. У цьому кон-
тексті обов’язково також ураховуються особистісне ставлення 
до них (знань і вмінь) самої людини, а також її досвід. Останнє 
надає змогу інтегрувати ці знання в те, що людина вже знала, 
вже вміла (тобто розширити своє розуміння/знання певної 
сфери, не втрачаючи попередні надбання, а вдосконалюючи, 
збагачуючи їх). Вагомим також при цьому є спроможність 
такої людини збагнути життєву ситуацію, в якій вона зможе їх 



113

Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету

застосувати (по суті, це вже компетенції – сфера застосування 
компетентностей), тобто, щоб отримані знання не були просто 
теоретичними (і лежали «мертвим вантажем» у мозку людини), 
а, щоб людина розуміла, для чого вона отримує ці знання і де в 
подальшому може їх використовувати у своїй практичній (про-
фесійній) діяльності.

Тобто можна зазначити, що компетентність – це інтеграція 
кваліфікації працівника, його досвіду і його власного ставлення 
до певних завдань. По суті, на нашу думку, це твердження від-
биває сутність поняття «компетентність».

І оскільки ця стаття присвячена саме компетентнісному 
підходу, поняття «компетентність» нам необхідно було для 
розуміння сутності самого підходу. У вище представлених 
[1–5] працях цей підхід розглядається помірковано з погляду 
обґрунтування його сутності, тому наведемо еволюцію погля-
дів до розгляду даного підходу різними науковцями (табл. 1).

Якщо узагальнити вищенаведене, то можна зробити висно-
вок, що нині компетентнісний підхід розглядається переважено 
лише в освіті (з погляду саме освітнього процесу в навчаль-
них закладах). Це є зрозумілим та передбачає підбір та забез-
печення ефективних методів (причому нині більшою акту-
альністю користуються саме інтерактивні методи у навчанні), 
прийомів навчання і форм організації навчальної діяльності на 
будь-якому рівні освітнього процесу.

Якщо інтегрувати загальні підходи до реалізації компе-
тентнісного підходу в навчанні в практику (нині нас цікавить 
сфера послуг, а саме торгівля), то ми можемо отримати при-
близно таку базову схему реалізації компетентнісного підходу 
на підприємствах торгівлі (звісно, що від специфіки напряму 
діяльності, масштабу підприємства ця схема може змінюватися 
або деталізуватися) (рис. 2).

Якщо проаналізувати розроблену схему, то виходить, що від 
чітко поставленої цілі діяльності (при цьому не важливо, який 
рівень тут буде розглядатися – всього підприємства, окремого 
відділу чи окремого працівника, – буде лише різнитися деталь-
ність виконання), залежить реалізація всього підходу. Це можна 

порівняти з моделями реалізації стратегічного управління під-
приємствами: у разі вибору хибної мети всі інші етапи реаліза-
ції апріорі вже будуть хибними, а отже, і результат може бути 
не досягнутий (або досягнутий не той, або не повною мірою). 
Далі необхідно визначити суть цілі (що під нею розуміється) 
і залежно від цього підбирається найбільш ефективна форма 
реалізації (передбачає вибір найбільш ефективного варіанту 
забезпечення реалізації певного завдання, наприклад, одноос-
ібне виконання, робота в групах або командах, відокремлена 
робота кожного відділу (якщо ми розглядаємо в межах усього 
підприємства)). Залежно від цього призначаються люди, які 
будуть здійснювати реалізацію даного завдання (або один пра-
цівник). Отже, вони, залежно від своєї підготовки обирають 
методи реалізації цілі (завдання), тобто напрям, за допомогою 
якого буде виконане завдання. Кожному методу відповідають 
ті чи інші прийоми реалізації, тобто що саме відбувається для 
реалізації (виконання) певного завдання (поставленої мети). 

Підготовка, тобто готовність працівника до реалізації 
поставленої мети (завдання), своєю чергою, включає як якість 
його професійної підготовки, так і його особистісні риси, які 
можуть полегшити або завадити виконанню визначеної цілі 
(тут ураховуються і освіта, і життєвий досвід, і досвід роботи, 
і персоналія (ініціативність, самостійність, відповідальність, 
комунікабельність, стресостійкість тощо)).

Якщо цю схему перевести в практичну площину і розгля-
нути на певному прикладі, то, як варіант, можна її представити 
так (рис. 3).

Базовими умовами є те, що розглядаємо приклад на базі 
підприємства торгівлі. Як приклад розглянемо ціль – продаж 
комп’ютерних материнських плат. Припустимо, це Інтер-
нет-магазин. Завдання покладено на одного працівника, нехай 
це буде В.В. Бор (якщо це відділ, то деталізація буде врахову-
вати кожного працівника у відділі з можливим вибором для 
кожного своїх власних методів). Ураховується його підготовка 
(наприклад, не кожен може дзвонити по телефону і пропо-
нувати якийсь товар, однозначно, такий працівник має бути 

Рис. 1. Трьохсторонній взаємозв’язок компетентностей
Джерело: сформовано автором на основі [5]

 

Компетенція 
організації 

коло повноважень будь-якої організації, установи чи особи;  
коло питань, в яких дана особа має певні повноваження, знання, досвід. 

це ступінь його кваліфікації, яка дає змогу 
успішно вирішувати завдання, що стоять 

перед ним 

це результативність та ефективність дій 
менеджера згідно з цілями та стратегіями 

організації 

Компетентність 
працівника 

Компетентність 
менеджера 
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комунікабельним, уміти переконувати, не боятися відмов і не 
падати духом від цього; знати, що ти один відповідаєш за про-
даж – відповідальність і т. д.), у тому числі, наприклад, під час 
продажу товарів знання певних маркетингових ходів або пси-
хологічних аспектів поведінки покупців, або ґрунтовне знання 
властивостей товару (освіта працівника або самовдоскона-
лення, самонавчання за допомогою тренінгів, курсів, семінарів 
тощо) збільшують імовірність здійснення покупки. Крім того, 
під професійною компетентністю працівника слід розуміти 
таку його діяльність, коли на основі бази знань, умінь, нави-
чок та усвідомленого розуміння своєї ролі в суспільстві, безпе-
рервного самовдосконалення й саморозвитку особистості він 
забезпечує оптимальний варіант виконання поставленої цілі 
для забезпечення вищої ефективності. 

В деяких випадках варто розглядати блок «Підготовка» як 
сукупність компетентностей працівника (рис. 4).

Таким чином, залежно від того, яку підготовку (знання, 
вміння) має працівник, залежить вибір ним методів і прийомів 
продажів материнських плат (звісно, що тут також мають бути 
враховані матеріально-технічна база і можливості самого під-
приємства). 

Виходячи із цього, компетентнісний підхід, як і в освіті, 
так і на підприємствах торгівлі, має на меті, щоб працівник 
усвідомлював, навіщо він щось робить і що отримані ним 
раніше і за рахунок виконання певного завдання знання (ком-
петентності – «те, що є») знадобляться йому і в майбутньому 
для його подальшої діяльності або життєдіяльності (фор-
мування компетенцій – «те, що буде»). Тобто компетентний 
фахівець (під час застосування компетентнісного підходу) на 
відміну від кваліфікованого володіє не тільки певним рівнем 
знань, умінь, навичок, а й здатний реалізовувати їх у процесі 
його діяльності.

Таблиця 1
Еволюція поглядів до розгляду поняття «компетентнісний підхід» різними науковцями

Автор, рік Сутність поняття «компетентнісний підхід»
В. Болотов [6], 2003 Зумовлює не інформованість студента, а розвиток умінь вирішувати проблеми, які виникають у життєвих 

ситуаціях (передбачає набуття цілісного досвіду вирішення життєвих проблем, виконання ключових функцій, 
соціальних ролей, вияв компетенцій)

О. Лебедєв [7], 2004 Це сукупність загальних принципів визначення цілей освіти, відбору її змісту, організації освітнього процесу 
та оцінки результатів. А сенс освіти полягає у розвитку в учнів здатності самостійно вирішувати проблеми в 
різних видах діяльності на основі використання соціального досвіду, елементом якого є й їх власний

А. Бермус [8], 2005 Передбачає опору або запозичення понятійного і методологічного апарату з її вже сформованих більш 
традиційних підходів: культурологічного, науково-освітнього, дидактоцентричного, функціонально-
комунікативного та ін. (не утворює власної концепції)

М. Рудь [9], 2006 Дає змогу вирішити проблему, що є типовою для систем освіти країн близького зарубіжжя, коли учнівська, як 
і студентська, молодь опановує значний обсяг теоретичних знань, але відчуває суттєві труднощі в діяльності, 
що потребує застосування цих знань для вирішення конкретних життєвих завдань або проблемних ситуацій

О.І. Пометун [10, с. 9], 
2007

Це спрямованість освітнього процесу на формування і розвиток ключових (базових, основних) і предметних 
компетентностей особистості

В. Чайка [11, с. 23], 
2008

Передбачає високу міру готовності майбутнього фахівця до успішної педагогічної діяльності, забезпечує 
активізацію механізмів загального і професійного саморозвитку й урахування динаміки мотивації кожного 
студента в процесі професійної підготовки, навчання, організації саморуху до кінцевого результату Отже, 
перевагою компетентнісного підходу є те, що він надає змогу поєднувати набуті знання з їх практичним 
застосуванням, стимулювати суб’єкти освітнього процесу до саморозвитку й позитивно впливати на 
професіоналізм фахівців

І. Бех [12, с. 27–28], 
2009

Має забезпечити вищий рівень компетентності суб’єкта навчання, який характеризується сформованістю в 
нього наукового поняття «компетентність» як єдності, де науково орієнтована основа дій визначає логіку її 
виконання 

В. Химинець [13], 2010 Переміщує акценти з процесу накопичення нормативно визначених знань, умінь і навичок у площину 
формування й розвитку в учнів здатності практично діяти і творчо застосовувати здобуті знання й набутий 
досвід у різних ситуаціях

Я. Логвінова [14], 2011 Нині є основою розвитку освітніх програм у більшості розвинутих країн. Однак на пострадянському просторі 
освіти не всі вчені поділяють ідею інноваційності цього підходу

О. Окуловський 
[15],2012

Це спроба привести у відповідність рівень освіти необхідного фахівця і потреби ринку праці 

І. Клак [16], 2015 Головне – це проектування та реалізація таких технологій навчання, які створювали б ситуації включення 
студентів у різні види діяльності (спілкування, рішення проблем, дискусії, диспути, виконання проектів) та 
сприяли б формуванню у випускника високої готовності до успішної діяльності в реальному житті. У такій 
схемі викладачі й студенти орієнтуються на особистісно зорієнтований і діяльнісний підходи навчання, що 
вимагає від викладача зміни акцентів у навчально-виховній діяльності з інформаційного до організаційно-
управлінського простору 

Ю. Панфілов,  
Б. Фурманець  
[17, с. 63], 2017

Переносить акцент на конкретний результат освіти, який розцінюється як здатність студента діяти в різних 
проблемних ситуаціях, а головною ознакою є його діяльнісний характер

Вікіпедія – вільна 
енциклопедія [5]

Це спрямованість навчально-виховного процесу на досягнення результатів, якими є такі ієрархічно 
підпорядковані компетентності учнів, як ключова, загальнопредметна і предметна
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добір (підбір) 

Умови реалізації компетентнісного підходу 
на підприємствах торгівлі 

Чітко визначена ціль діяльності 

 

контенту (змістовності) 
(що?) 

методів реалізації 
(як? Яким чином?) 

прийомів реалізації 
(деталізовано) 

 

форм реалізації 
(у який спосіб?) 

Підготовка 

професійна  
(hard skills) 

особистісна  
(soft skills) 

 

кадрів 
(виконавців) 

(хто?) 

Рис. 2. Загальний підхід до реалізації компетентнісного підходу на підприємствах торгівлі
Джерело: розроблено автором

 

добір (підбір) 

 

одноосібно 

Підготовка 

Технічна освіта 
Психологічна 
освіта 
.... 

Комунікабельність 
Самостійність 
Відповідальність 
... 

 

В.В. Бор 

- обґрунтоване отримання заробітної плати (надання премії); 
- удосконалення комунікативних здібностей; 
- отримання практичного досвіду у сфері переконання або підбору 
альтернативних варіантів в обмежений проміжок часу; 
- … 

Продаж материнських плат 

Продати материнські плати, що надійшли 
на склад у кількості 100 од. 

- телефон 
- Інтернет 

- приймання вхідних дзвінків і 
консультування; 
- телефонування ключовим клієнтам і 
сповіщення про новий товар; 
- оновлення рекламного контенту на сайті 
(або у цілому його розміщення); 
... 

Рис. 3. Приклад реалізації компетентнісного підходу у сфері торгівлі
Джерело: розроблено автором
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Підготовка 

функціональна (професійна) 
компетентність 

інтелектуальна компетентність 

 

ситуативна компетентність 

 

часова компетентність 

 

соціальна компетентність 

професійні знання та вміння їх реалізовувати  

здатність до аналітичного мислення і 
здійснення комплексного підходу до виконання 
своїх обов'язків  

 

уміння діяти відповідно до ситуації  

уміння раціонально планувати і 
використовувати робочий час  

наявність комунікаційних та інтеграційних 
здібностей, уміння підтримувати відносини, 
впливати, домагатися свого, правильно 
сприймати та інтерпретувати чужі думки, 
висловлювати до них власне відношення, вести 
бесіди і т. д. 

Рис. 4. Варіативність розгляду блоку «Підготовка» у схемі реалізації  
компетентнісного підходу на підприємствах торгівлі

Джерело: розроблено автором

Висновки. Таким чином, можна стверджувати, що компе-
тентнісний підхід – це відповідь на вимоги часу, на динамічність 
розвитку сучасного суспільства. Проблема в тому, що в сучас-
них реаліях працівникам мало бути просто кваліфікованими і 
гарно виконувати свою справу, вони мають через безперервне 
самовдосконалення оперативно адаптуватися, щоб відповідати 
реаліям своєї професії (посади), що, своєю чергою, також змі-
нюється під впливом змін ринкового середовища. Хоча теоре-
тичного опрацювання матеріалу щодо компетентнісного підходу 
є доволі багато, проте саме досліджень щодо його практичного 
застосування доволі мало, що і спричиняє необхідність подаль-
ших досліджень його практичних умов реалізації.
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Беляева Н.С. Условия реализации компетент-
ностного подхода на предприятиях торговли

Аннотация. В статье исследована взаимосвязь меж-
ду понятиями «компетентность» и «компетентностный 
подход». Сформирована трехсторонняя взаимосвязь 
компетенций. Исследована эволюция подходов к рас-
смотрению понятия «компетентностный подход» раз-
личными учеными. Построена схема общего подхода к 
реализации компетентностного подхода на предприяти-

ях торговли. Рассмотрена действенность предложенной 
схемы в практическом аспекте. Предложена вариатив-
ность рассмотрения блока «Подготовка» в схеме реа-
лизации компетентностного подхода на предприятиях 
торговли.

Ключевые слова: компетентность, компетенция, 
компетентностный подход, компетентный специалист, 
квалификация, soft skills, hard skills, предприятие тор-
говли.

Bieliaieva N.S. Conditions of the Competence 
Approach Implementation at Trade Enterprises

Summary. The article explores the relationship between 
the concepts of “competence” and “competence approach”. 
Three-sided interrelation of competences is formed. The 
evolution of views to the consideration of the “competence 
approach” concept by various scientists is studied. The 
scheme of the general approach to the implementation of 
the competence approach at the trading enterprises is con-
structed. The effectiveness of the proposed scheme from the 
practical aspect is considered. Variability of consideration 
of the block “Preparation” in the scheme of realization of 
the competence approach at the trade enterprises is offered.

Keywords: competences, competence, competence ap-
proach, competent specialist, qualification, soft skills, hard 
skills, enterprise of trade.
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ОЦІНКА ПОКОЛІНСЬКИХ ЦІННОСТЕЙ ПОКОЛІННЯ  
БЕБІ-БУМЕРІВ ТА ПОКОЛІННЯ X В УКРАЇНІ

Анотація. У статті проведено емпіричне досліджен-
ня, аналіз та порівняння поколінських цінностей укра-
їнських бебі-бумерів та покоління X із використанням 
методики ціннісних орієнтацій М. Рокіча. За результа-
тами аналізу визначено, що провідні термінальні цінно-
сті українського покоління бебі-бумерів та українського 
покоління Х – це цінності індивідуальної взаємодії та 
соціальної взаємодії, а провідні інструментальні цінно-
сті – це загальнолюдські цінності.

Ключові слова: теорія поколінь, покоління бебі-бу-
мерів, покоління Х, поколінські цінності, методика цін-
нісних орієнтацій М. Рокіча, термінальні цінності, ін-
струментальні цінності.

Постановка проблеми. Теорія поколінь є однією з най-
більш нових теорій циклічності розвитку, оскільки вона була 
сформульована Н. Хоувом й У. Штраусом в 90-х роках ХХ ст. 
Основою теорії поколінь є той факт, що системи цінностей 
у людей, які виросли в різні історичні періоди, тобто нале-
жать до різних поколінь, розрізняються досить сильно. Це 
пов'язано з тим, що цінності людини формуються не тільки в 
результаті сімейного виховання, а й під впливом суспільних 
подій (економічних, соціальних, технологічних та політич-
них подій), які відбуваються в період дорослішання людини. 
Саме тому визначальною характеристикою кожного поко-
ління є перелік базових (поколінських) цінностей цього 
покоління [12].

Згідно з точкою зору вчених [13], у рамках ціннісного під-
ходу до теорії поколінь під поколінням розуміється спільність 
людей, народжених у певний історичний період, сформованих 
як особистості під впливом загальних факторів навколишнього 
середовища (соціальних, культурних, економічних і політичних 
подій, технічного прогресу), і які є носіями єдиних поколінь 
цінностей, що знаходяться на підсвідомому рівні особистості. 
Між поколіннями постійно відбувається взаємодія, оскільки 
кожне попереднє покоління через свої дії (прогресивні або 
регресивні) формує наступне покоління, і цей процес відбува-
ється постійно.

Згідно зі статистичними даними [11], домінуючим у сучас-
ній структурі населення України (32%) є покоління Х віком від 
30 до 51 років; 28% населення становлять представники поко-
ління бебі-бумерів у віці від 52 до 70 років; 17% – представ-
ники покоління Y у віці від 11 до 29 років; 13% – представники 
мовчазного покоління у віці від 71 до 91 року; й лише 10% 
належать поколінню Z, яке зараз народжується.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженням 
характеристик сучасних поколінь у рамках теорії поколінь 
займалися як вітчизняні, так і закордонні вчені. Так, Н. Хоув та 
У. Штраус [12] проаналізували цінності, притаманні всім поко-
лінням американців починаючи з 1588 р. народження. 

Дослідниця Н. Самоукіна [8] розглядає теоретичний пере-
лік цінностей, притаманних кожному із сучасних поколінь, 
народжених у країнах колишнього СРСР.

В. Сюмар [10] досліджує теорію поколінь у контексті полі-
тичної діяльності представників різних поколінь в Україні. 
Р. Долженко [4] значну увагу приділяє особливостям управ-
ління персоналом, який представлений лише представниками 
російського покоління Y.

Ю. Асташова [1; 2] розглядає можливості практичного 
використання теорії поколінь у сфері маркетингу для сегмен-
тації споживачів. В. Кірвас [6] аналізує особливості сучасних 
українських студентів (представників покоління Y) у контексті 
теорії поколінь. І. Веретеннікова [3] розглядає лише загальні 
характеристики представників сучасних поколінь та особли-
вості підходів до роботи та освіти представників кожного з 
поколінь. М. Ісаєва [5] аналізує теорію поколінь лише в кон-
тексті молодіжних субкультур. М. Сушкова та Є. Шарахова [9] 
досліджують особливості управління персоналом, який скла-
дається з представників поколінь Х та Y. 

Виділення невирішених раніше частин загальної про-
блеми. Саме тому деякі аспекти, пов’язані з описом та аналізом 
базових (поколінських) цінностей покоління бебі-бумерів та 
покоління Х розглянуті ще не в повному обсязі, дана проблема 
є актуальною й потребує більш детального розгляду.

Мета статті полягає у дослідженні та аналізі поколін-
ських цінностей українських бебі-бумерів та українського 
покоління X із використанням методики ціннісних орієнтацій 
М. Рокіча.

Виклад основного матеріалу дослідження. Однією з 
найбільш універсальних методик дослідження цінностей осо-
бистості (групи особистостей) є методика вивчення ціннісних 
орієнтацій, розроблена М. Рокічем, яка заснована на прийомі 
прямого ранжирування списків цінностей, який складається з 
двох списків цінностей [14]:

1) термінальних (або цінностей-цілей) – переконання в 
тому, що якась кінцева мета індивідуального варта того, щоб її 
прагнути з особистої й суспільної точок зору;

2) інструментальних (або цінностіей-засобів) – переко-
нання в тому, що якийсь образ дій є кращим у будь-яких ситуа-
ціях з особистої й суспільної точок зору.

Термінальні цінності є основними цілями особистості, які 
відображають довготривалу життєву перспективу, визначають 
основну життєву позицію та досягаються за допомогою інстру-
ментальних цінностей, які визначені на даному етапі осмис-
лення особистістю життєвої ситуації і себе самої. Саме тому 
інструментальні цінності визначають модель поведінки особи-
стості, а термінальні цілі – мету цієї поведінки.

Загалом у кожному зі списків цінностей визначено по 
18 цінностей із коротким поясненням змісту кожної цінності. 
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На основі методики М. Рокіча, яка була адаптована Д. Леон-
тьєвим [7], проведено оцінку та аналіз базових цінностей пред-
ставників покоління бебі-бумерів та покоління X в Україні. 
Респондентам було запропоновано перелік термінальних та 
інструментальних цінностей, який наведено в табл. 1.

У проведеному в листопаді 2016 р. опитуванні щодо 
поколінських (базових) цінностей покоління бебі-бумерів та 
покоління Х брали участь 104 респонденти (віком від 30 до 
70 років), які проживають у місті Харкові.

Усі респонденти протягом перших 14 років життя знаходи-
лися на території України, тобто процес їх соціалізації та фор-

мування структури термінальних цінностей пройшов в однако-
вих умовах – української національної культури.

Вибіркова сукупність становила дві групи респондентів:
1) 52 представники покоління бебі-бумерів (віком 

61,05±8,95 роки), з яких 44,23% чоловіків та 55,77% жінок;
2) 52 представники покоління Х (віком 38,5±8,95 роки), з 

яких 25,0% чоловіків та 75,0% жінок.
На основі результатів емпіричного дослідження ціннос-

тей представників покоління бебі-бумерів та покоління Х було 
сформовано ієрархії термінальних та інструментальних цін-
ностей цих поколінь Україні, які наведені у табл. 2 та 3.

Таблиця 1
Термінальні та інструментальні цінності (методика М. Рокіча, адаптована Д. Леонтьєвим [7])

№ Цінність Сутність цінності
Термінальні цінності

1 Активне, діяльне й цікаве життя Повнота та емоційна насиченість життя
2 Внутрішня гармонія Впевненість у собі, свобода від внутрішніх протиріч, сумнівів
3 Життєва мудрість Зрілість суджень і здоровий глузд, що досягаються з життєвим досвідом
4 Здоров’я Фізичне та психологічне
5 Цікава робота
6 Любов Духовна та фізична близькість із коханою людиною

7 Матеріально забезпечене й комфортне 
життя Відсутність матеріальних труднощів

8 Справжня дружба Наявність гарних та вірних друзів
9 Суспільне визнання Повага оточуючих, колективу та колег по роботі

10 Пізнання Можливість розширення своєї освіти, кругозору, загальної культури, 
інтелектуальний розвиток

11 Продуктивне життя Максимально повне використання своїх можливостей, сил і здібностей
12 Розвиток Робота над собою, постійне фізичне і духовне вдосконалення
13 Свобода Самостійність, незалежність у судженнях, вчинках
14 Прагнення краси Переживання прекрасного в природі і в мистецтві
15 Щасливе сімейне життя
16 Щастя інших Добробут, розвиток і вдосконалення інших людей, усього народу, людства у цілому
17 Творчість Можливість творчої діяльності
18 Задоволення Розваги, приємне, необтяжливе проведення часу, відсутність обов'язків

Інструментальні цінності
1 Акуратність (охайність) Вміння тримати в порядку речі, порядок у справах
2 Високі запити Високі вимоги до життя і високі домагання
3 Вихованість й увічливість Гарні манери
4 Життєрадісність Легка вдача і почуття гумору
5 Інтелект і освіченість Широта знань, висока загальна культура
6 Старанність Дисциплінованість
7 Незалежність Здатність діяти самостійно, рішуче
8 Непримиренність до недоліків у собі та інших
9 Відповідальність Почуття обов'язку, вміння тримати своє слово
10 Раціоналізм Вміння тверезо і логічно мислити, приймати обдумані, раціональні рішення
11 Самоконтроль Стриманість, самодисципліна
12 Сміливість у відстоюванні своєї думки, поглядів
13 Тверда воля Вміння настояти на своєму, не відступати перед труднощами

14 Терпимість Терпимість до поглядів і думок інших, уміння прощати іншим їхні помилки та 
омани

15 Чесність Правдивість, щирість
16 Широта поглядів Вміння зрозуміти чужу точку зору, поважати інші смаки, звичаї, звички
17 Ефективність у справах Працьовитість, продуктивність
18 Чуйність Дбайливість
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Підтвердження наявності зв’язку між оцінками терміналь-
них цінностей за кожною з груп респондентів було проведено 
на основі розрахунків коефіцієнтів Пірсона (r). Для пред-

ставників покоління бебі-бумерів коефіцієнти Пірсона були в 
межах r = 0,701÷0,911, а для представників покоління Х коефі-
цієнти Пірсона були в межах r= 0,724÷0,933. Це свідчить про 

Таблиця 2
Класифікація термінальних цінностей покоління бебі-бумерів та покоління Х в Україні за рівнем значимості (рангом) 

Ранг Цінність
Покоління бебі-бумерів Покоління Х

Найбільш значимі термальні цінності
1 Здоров’я
2 Прагнення краси Щасливе сімейне життя
3 Внутрішня гармонія Любов
4 Цікава робота Внутрішня гармонія
5 Активне (цікаве) й діяльне життя Матеріально забезпечене й комфортне життя
6 Любов Активне (цікаве) й діяльне життя
7 Матеріально забезпечене й комфортне життя Цікава робота

Бажані, але не обов’язкові цінності
8 Життєва мудрість Справжня дружба
9 Справжня дружба Розвиток
10 Суспільне визнання Пізнання
11 Свобода Життєва мудрість
12 Продуктивне життя Свобода

Цінності з низьким рівнем бажаності
13 Пізнання Продуктивне життя
14 Розвиток Суспільне визнання
15 Щастя інших Задоволення
16 Щасливе сімейне життя Творчість
17 Творчість Прагнення краси
18 Задоволення Щастя інших

Таблиця 3
Класифікація інструментальних цінностей покоління бебі-бумерів та покоління Х  

в Україні за рівнем значимості (рангом) 

Ранг Цінність
Покоління Х Покоління Х

Найбільш значимі інструментальні цінності
1 Відповідальність Чесність
2 Чесність Інтелект і освіченість
3 Інтелект і освіченість Відповідальність
4 Старанність Незалежність
5 Вихованість й увічливість Раціоналізм
6 Життєрадісність Вихованість й увічливість
7 Акуратність (охайність) Життєрадісність

Бажані, але не обов’язкові цінності
8 Терпимість Чуйність
9 Самоконтроль Ефективність у справах
10 Незалежність Самоконтроль
11 Ефективність у справах Сміливість у відстоюванні своєї думки, поглядів
12 Широта поглядів Тверда воля

Цінності з низьким рівнем бажаності
13 Раціоналізм Старанність
14 Чуйність Широта поглядів
15 Сміливість у відстоюванні своєї думки, поглядів Терпимість
16 Тверда воля Акуратність (охайність)
17 Високі запити
18 Непримиренність до недоліків у собі та інших
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досить високий ступень узгодженості точок зору в кожній групі 
респондентів за даною категорією цінностей.

Як свідчать результати, група найбільш значимих тер-
мінальних цінностей українських представників покоління 
бебі-бумерів та покоління Х мають спільні (абсолютні) цінно-
сті, а саме «здоров’я», «внутрішня гармонія» (різниця 1 ранг), 
«активне й діяльне життя» (різниця 1 ранг), «матеріально 
забезпечене й комфортне життя» (різниця 2 ранги), «цікава 
робота» (різниця 3 ранги) та «любов» (різниця 3 ранги). Однак 
для покоління бебі-бумерів важливою цінністю є «прагнення 
краси» (переживання прекрасного в природі і в мистецтві), яка 
абсолютно відкидається українським поколінням Х. Водночас 
для представників покоління Х важливою цінністю є «щасливе 
сімейне життя», яка абсолютно відкидається українським поко-
лінням бебі-бумерів.

Значна різниця в переліку цінностях спостерігається в 
групах бажаних, але не обов’язкових цінностей та цінностей 
із низьким рівнем бажаності. Серед термінальних цінностей, 
які не важливі або абсолютно відкидаються, спільною цінні-
стю (16-18 ранги) для двох груп є лише «творчість» (різниця 
1 ранг).

Підтвердження наявності зв’язку між оцінками респонден-
тів інструментальних цінностей за кожною з груп було прове-
дено на основі розрахунків коефіцієнтів Пірсона (r). Для пред-
ставників покоління бебі-бумерів коефіцієнти Пірсона були в 
межах r = 0,697 ÷ 0,929, а для покоління Х – r = 0,724 ÷ 0,936. Це 
свідчить про досить високий ступень узгодженості точок зору 
в кожній групі респондентів за кожною з категорій інструмен-
тальних цінностей.

Як свідчать результати, група найбільш значимих інстру-
ментальних цінностей українських представників покоління 
бебі-бумерів та покоління Х має спільні (абсолютні) цінності, 
а саме «чесність» (різниця 1 ранг), «інтелект і освіченість» 
(різниця 1 ранг), «вихованість й увічливість» (різниця 1 ранг), 
«життєрадісність» (різниця 1 ранг) та «відповідальність» (різ-
ниця 2 ранги). Однак для українського покоління бебі-бумерів 
важливими є «старанність» (дисциплінованість) та «акурат-
ність (охайність – уміння тримати в порядку речі, порядок у 
справах), яка відкидається українським поколінням Х. Водно-
час для представників покоління Х важливою цінністю є «неза-
лежність», яка є бажаною але не обов’язковою для бебі-буме-
рів, та «раціоналізм», який узагалі відкидається українським 
поколінням бебі-бумерів.

Значна різниця в переліку цінностей спостерігаються в гру-
пах бажаних, але не обов’язкових цінностей та цінностей із низь-
ким рівнем бажаності. Серед інструментальних цінностей, які 
не важливі або абсолютно відкидаються, спільними цінністями 
(16–18 ранги) для двох груп спільними цінностями є «високі 
запити» та «непримиренність до недоліків у собі та інших».

Висновки. Оскільки всі респонденти пройшли процес 
соціалізації в умовах української національної культури, вони 
мають загальну національну культуру. Саме тому на основі 
результатів порівняння систем цінностей респондентів можна 
визначити особливості їх поколінь культури, представниками 
якої є всі респонденти.

За результатами аналізу ієрархій термінальних цінностей 
можна стверджувати, що провідні ранги термінальних цін-
ностей як поколінням бебі-бумерів. так і поколінням Х були 
встановлені для трьох цінностей індивідуального взаємодії: 
«здоров'я» (як стандартна, поширена цінність, передається 
з покоління в покоління), «активна і діяльна життя» і «цікава 

робота» і дві цінності соціальної взаємодії («любов» та «вну-
трішня гармонія»). Однак для покоління бебі-бумерів важли-
вою цінністю є «прагнення краси» (переживання прекрасного в 
природі та мистецтві), а для представників покоління Х важли-
вою цінністю є «щасливе сімейне життя». Найменш значущою 
термінальною цінністю для покоління бебі-бумерів є цінність 
індивідуального взаємодії «задоволення», тоді як для поко-
ління Х – «щастя інших».

В ієрархії інструментальних цінностей як поколінням 
бебі-бумерів, так і поколінням Х найбільш значущими цінно-
стями визначено чотири загальнолюдських цінності («відпові-
дальність», «вихованість і ввічливість», «чесність» і «життє-
радісність») і одна цінність соціальної успішності («інтелект 
і освіченість»). Низький ранг отримали такі неважливі для 
обох груп респондентів цінності самоствердження, як «високі 
запити» і «непримиренність до недоліків у собі та інших».

Подальшим напрямом дослідженням стане формування 
системи управління персоналом, яка б відповідала структурі 
ціннісних орієнтацій персоналу та враховувала особливості 
представників усіх поколінь, які можуть бути співробітниками 
організації.
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Близнюк Т.П. Оценка поколенческих ценностей 
поколения бэби-бумеров и поколения Х в Украине

Аннотация. В статье проведены эмпирическое ис-
следование, анализ и сравнение поколенческих цен-
ностей украинских бэби-бумеров и поколения X с 
использованием методики ценностных ориентаций 
М. Рокича. В результате анализа установлено, что ве-
дущие терминальные ценности украинского поколения 
бэби-бумеров и украинского поколения Х – это ценно-
сти индивидуального взаимодействия и социального 

взаимодействия, а ведущие инструментальные ценно-
сти – это общечеловеческие ценности.

Ключевые слова: теория поколений, поколение бэ-
би-бумеров, поколение Х, поколенческие ценности, ме-
тодика ценностных ориентаций М. Рокича, терминаль-
ные ценности, инструментальные ценности.

Blyznyuk T.P. Evaluation of generational values of 
baby boomers generation and generation X in Ukraine

Summary. The empirical study, analysis and comparison 
of the generational values of Ukrainian baby boomers and gen-
eration X using M. Rokeach’s approach of value orientations 
are conducted in the article. As a result of the analysis it was 
established that the leading terminal values of the Ukrainian 
generation of baby boomers and the Ukrainian generation X 
are the values of individual interaction and social interaction, 
and the leading instrumental values are human values.

Keywords: the theory of generations, the genera-
tion of baby boomers, generation X, generational values, 
M. Rokeach's approach of value orientations, terminal val-
ues, instrumental values.
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РЕСТРУКТУРИЗАЦІЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ  
В УМОВАХ КОГНІТИВНОЇ ЕКОНОМІКИ  

ТА ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ
Анотація. Охарактеризовано особливості роботи 

українських підприємств в умовах когнітивної економі-
ки та інформаційного простору. Визначено необхідність 
змін структури інтелектуального капіталу, досліджено 
можливості трансформації умов його функціонування. 
Запропоновано адаптацію інтелектуального капіталу до 
вимог сьогодення шляхом його реструктуризації.

Ключові слова: інтелектуальний капітал, реструк-
туризація, реструктуризація інтелектуального капіталу, 
адаптація, когнітивна економіка.

Постановка проблеми. Еволюція суспільства, трансфор-
мація економіки та створення нових умов господарювання став-
лять перед його суб’єктами завдання, що потребують негайного 
вирішення. Когнітивна економіка й інформаційне суспільство 
не пробачають повільної реакції на трансформаційні процеси. 
Кризові явища, що давно стали зовнішніми факторами впливу, 
створюють жорсткі умови для впровадження еволюційних та 
адаптивних заходів. Розроблення та впровадження новітніх 
технологій на стадії здійснення більшості економічних пере-
творень сьогодні стає необхідною умовою виходу на нові, 
більш прибуткові сфери функціонування завтра.

Відповідно до аналізу Business Insider наукового, економіч-
ного, соціального потенціалу, а також рівня життя ста двадцяти 
двох країн світу, було визначено п’ятірку лідерів [1]. Серед них: 
Швейцарія (завдяки розробкам у галузі фізики та найбільшій 
кількості зареєстрованих патентів на душу населення); Вели-
кобританія (за рахунок швидкості та якості прикладних дослі-
джень); Швеція (через систему освіти та розроблення лікар-
ських препаратів); Нідерланди (в результаті новітніх розробок 
у сфері екології та створення ефективного механізму співпраці 
уряду та населення); Сполучені Штати Америки (завдяки роз-
робкам новітнього програмного забезпечення у сферах обслу-
говування ринків фінансових послуг та Всесвітньої мережі 
Інтернет). Як повідомляє Bloomberg, у глобальному рейтингу 
інновацій лідером є Південна Корея. Швеція на другому місці. 
Увійшла в трійку лідерів також Німеччина. Першу сходинку 
рейтингу Південна Корея отримала за рахунок найвищих 
витрат на науково-дослідні роботи і розробки. Держава має 
також високу патентну активність та рівень вищої освіти [2]. 
Наведені приклади свідчать про ефективність використання 
інтелектуального капіталу зазначеними країнами, при цьому 

основні фінансово-економічні показники доводять дієвість 
упровадження стратегій інноваційного розвитку.

З моменту отримання незалежності Україна характеризу-
ється як держава з високим рівнем освіти кадрів, значними тех-
нічним потенціалом, розгалуженою мережею освітніх закладів 
та науково-дослідних і дослідно-конструкторських інститутів. 
Однак проблеми незадовільної структури і, як наслідок, нее-
фективного використання інтелектуального капіталу не дають 
змоги повторити досвід інших країн, що мають в основі влас-
ного економічного зростання розроблення та впровадження 
новітніх технологій. Саме тому сьогодні особливо гостро 
постає питання реструктуризації інтелектуального капіталу як 
на рівні держави, так і на рівні підприємств України.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питаннями інте-
лектуальної власності в умовах інтернаціоналізації займалися 
таки закордонні дослідники, як А. Брукінг [3] та Т. Давенпорт 
[4]. Практичні аспекти застосування інтелектуального капіталу 
піднімали Л. Едвінсон [5], М.Т. Хатторі [6] та ін. Серед україн-
ських учених-економістів варто виділити О.В. Кендюхова [7], 
який вивчав організаційно-економічний механізм управління 
інтелектуальним капіталом підприємства, І.І. Тарасову [8], яка 
досліджувала інтелектуальне забезпечення процесу управління 
підприємством, та П.П. Крайнєва [9] в аспекті управління про-
мисловою власністю. 

В умовах динамічного зовнішнього середовища та кри-
зових явищ питання реструктуризації відображено в робо-
тах І.В. Бабія, А.М. Букреєва, Т. Бень та С. Довбні [10–12]. 
Управлінню реструктуризацією промислових підприємств на 
фоні інтеграційних процесів в економіці присвячено роботи 
В.С. Ченаша. 

Виділення невирішених раніше частин загальної про-
блеми. Однак питання реструктуризації інтелектуального 
капіталу в умовах когнітивної економіки та інформаційного 
простору залишається не вивченим. А проблеми незадовіль-
ної структури інтелектуального капіталу більшості суб’єктів 
господарювання в Україні не достатньо розкриті.

Мета статті полягає у розробленні теоретико-методич-
них положень та практичних рекомендацій щодо здійснення 
реструктуризації інтелектуального капіталу українських під-
приємств в умовах когнітивної економіки та інформаційного 
простору.



124

Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету

Виклад основного матеріалу дослідження. Сучасний 
вплив новітніх інформаційно-комунікаційних технологій на 
розвиток країни та економіки у цілому переоцінити немож-
ливо. За результатами Всесвітнього економічного форуму 
2016 р. Україна посідає тільки 56-е місце серед 122-х країн, що 
впроваджують інноваційні технології [1]. При цьому країна має 
значний інтелектуальний капітал.

За даними Державної служби статистики України [14], 
кількість працівників наукових організацій у 2016 р. становила 
97 912 (без урахування науково-педагогічних працівників та 
науковців тимчасово окупованих територій). При цьому, від-
повідно до даних Державної служби інтелектуальної власності 
України, станом на 1.01.2017 до державних реєстрів внесено 
489 029 охоронних документів, у тому числі: 118 141 патент 
на винаходи; 112 891 патент на корисні моделі; 33 623 патенти 
на промислові зразки; 221 221 свідоцтво на знаки для товарів і 
послуг та інші об’єкти інтелектуальної власності [15]. Вказані 
тенденції в динаміці, зображені на рис. 1, свідчать про недо-
статню ефективність використання людського капіталу в Укра-
їні, особливо найбільш цінної його частини – наукових кадрів.

Із наведених даних видно, що разом зі зменшенням кіль-
кості працівників наукових організацій (у середньому на 40% 
у 2016 р. порівняно з 2012 р.) кількість зареєстрованих об’єк-
тів промислової власності зросла в середньому на 2%. Пере-
дусім це стало можливим у результаті оптимізації структури 
та підвищення мотивації працівників наукових та виробничих 
підприємств України. Зазначена тенденція також пояснюється 
підвищенням активності наукових організацій у рамках захи-
сту прав на об’єкти інтелектуальної власності, що зумовлено 
підвищенням активності інформаційних потоків в умовах ког-
нітивної економіки.

Користуючись даними Державної служби інтелектуальної 
власності, також варто зазначити наявність структурних здви-
гів від активного зростання технологічного капіталу до наро-
щування організаційного, клієнтського та людського капіталів. 
Так, за період 2014–2016 рр. питома вага інноваційно активних 
підприємств становила 18,4%. При цьому серед підприємств, 
що обстежувалися, 5% займалися технологічними інноваціями 

товарів та певних процесів, 6,6% упроваджували інновації в 
організаційній і маркетинговій сферах, 6,8% становили техно-
логічні та нетехнологічні інновації [14].

Очевидним є також той факт, що позитивна динаміка 
обсягів валового внутрішнього продукту в Україні співпадає 
з позитивною динамікою інноваційних процесів в економіці 
(рис. 2). А підвищення інвестицій в інтелектуальний капітал 
дає додатковий поштовх до зростання валового внутрішнього 
продукту держави.

Порівняльний аналіз динаміки ВВП та інноваційної актив-
ності, наведений у табл. 1, свідчить про недостатні розміри 
витрат на інновації в Україні.

Якщо порівнювати зі світовими лідерами інновацій, то, 
наприклад, Південна Корея, що очолює рейтинг найбільш 
інноваційно активних держав, витрачає до 5% власного ВВП 
на наукові дослідження і розробки, патентну активність та під-
вищення рівня вищої освіти. 

Так, у 2016 р. ВВП країни становив 1 432 млрд. доларів і 
4,5% було витрачено тільки на науково-дослідні та дослід-
но-конструкторські роботи [17]. За даними «Forbes Україна» 
[18], країни Європи та Сполучені Штати вкладають у серед-
ньому від 2% до 3% власного ВВП у новітні технології, що дає 
можливість отримати його істотний приріст у майбутньому.

Беручи до уваги довгостроковість, низьку ліквідність та 
ризикованість інноваційно-інвестиційних проектів в Україні 
та прогнозуючи незначну динаміку росту ВВП у майбутньому, 
можна зробити висновок про необхідність оптимізації наяв-
ної структури наукового потенціалу країни. Науковий потен-
ціал, що лишився після отримання незалежності державою, 
може стати корисним під час удосконалення його структури, 
визначення найбільш корисних елементів та трансформації їх 
відповідно до вимог когнітивної економіки та інформаційного 
простору. Виконати поставлене завдання можливо за рахунок 
цілеспрямованих змін структури та системи функціонування 
інтелектуального капіталу.

У результаті теоретичних досліджень поняття «реструк-
туризація» було визначено, що реструктуризацію інтелекту-
ального капіталу варто розглядати як комплекс економічних, 

 
Рис. 1. Залежність кількості новостворених об’єктів промислової власності  

від кадрового потенціалу наукових організацій протягом 2012–2016 рр.
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фінансових, техніко-технологічних, організаційних, мотива-
ційних та інших заходів, що забезпечать оптимальний склад та 
умови функціонування людського та структурного капіталів. 

Широкий спектр питань, що дає змогу вирішити реструк-
туризація інтелектуального капіталу, дає можливість урахувати 
більшу частину ендогенних та екзогенних факторів, що зумов-
люють її необхідність (рис. 3). Нові умови розвитку підпри-
ємства в когнітивній економіці та інформаційному просторі 
несуть у собі істотні зміни, що впливають на розвиток еконо-
міки у цілому та суб’єктів господарювання зокрема. Склад-
ності додають висока динамічність зовнішнього середовища та 
необхідність швидкісних змін внутрішнього. 

Так, зміни інноваційно-інвестиційного потенціалу неминуче 
призводять до трансформацій в умовах роботи з контрагентами, 
клієнтами та кінцевими споживачами продукції, товарів, робіт 

послуг. Зміни внутрішнього та зовнішнього середовища роботи 
підприємств призводять до формування певних потреб, реалізу-
вати які можливо лише за умов ефективного використання інте-
лектуального капіталу держави, суспільства, підприємств.

Застосування запропонованих на рис. 3 способів реструкту-
ризації інтелектуального капіталу нададуть можливість опти-
мізувати його структуру, віднайти нові резерви, створити та 
залучити додатковий інтелектуальний капітал, мінімізувавши 
витрати. Регулювати процес обміну імпліцитними та експлі-
цитними знаннями пропонується шляхом навчання, мотивації 
та оптимізації персоналу. На рівні підприємств ефективними 
будуть ротації робочих місць, проведення нарад, конференцій, 
семінарів, уведення онлайн-навчання, створення внутрішніх 
баз даних та ін. На рівні держави та суспільства, крім запро-
понованих методик, варто налагодити загальну систему обміну 

Таблиця 1
Порівняльний аналіз динаміки ВВП та витрат держави на фінансування інновацій

Рік
Номінальний ВВП Витрати на інновації Відсоток 

інновацій по 
відношенню до 
ВВП України

млн., грн. Абсолютне 
відхилення

Відносне 
відхилення % млн., грн. Абсолютне 

відхилення
Відносне 

відхилення %

2003 267344 41534 118% 3059,8 41,5 101,37% 1,14%
2004 345113 77769 129% 4534,6 1474,8 148,20% 1,31%
2005 441452 96339 128% 5751,6 1217 126,84% 1,30%
2006 544153 102701 123% 6160 408,4 107,10% 1,13%
2007 720731 176578 132% 10821,0 4661 175,67% 1,50%
2008 948056 227325 132% 11994,2 1173,2 110,84% 1,27%
2009 913345 -34711 96% 7949,9 -4044,3 66,28% 0,87%
2010 1082569 169224 119% 8045,5 95,6 101,20% 0,74%
2011 1316600 234031 122% 14333,9 6288,4 178,16% 1,09%
2012 1408889 92289 107% 11480,6 -2853,3 80,09% 0,81%
2013 1454931 46042 103% 9562,6 -1918 83,29% 0,66%
2014 1566728 111797 108% 7695,9 -1866,7 80,48% 0,49%
2015 1979458 412730 126% 13813,7 6117,8 179,49% 0,70%
2016 2383182 403724 120% 23229,5 9415,8 168,16% 0,97%

Джерело: побудовано на основі [14; 16]

 
Рис. 2. Динаміка індексу валового внутрішнього продукту та інновацій в Україні

Джерело: побудовано на основі [14; 16]
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Рис. 3. Реструктуризація інтелектуального капіталу в умовах когнітивної економіки  
та інформаційного простору 
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інтелектуальним капіталом, що дасть змогу кооперувати його 
ресурс на рівні центральних, регіональних органів влади, міс-
цевого самоврядування, наукових установ освітніх закладів, 
суб’єктів господарювання та кінцевих споживачів товарів, 
робіт, послуг. За даних умов стане можливим здійснення швид-
кої інтеграції частини інтелектуального капіталу в загальну 
систему знань суспільства, а всебічне використання новітніх 

інформаційних технологій дасть змогу уникнути інформацій-
них та комунікаційних бар’єрів.

При цьому варто зауважити, що під час роботи з людським, 
клієнтським та організаційним капіталом необхідно врахову-
вати аспект комерціалізації інформації. В умовах когнітивної 
економіки інформація давно набула якості товару, який утрачає 
цінність за умови легкодоступності. Питання захисту прав на 
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об’єкти інтелектуальної власності має бути враховано під час 
формування та функціонування інформаційних потоків на рівні 
держави, підприємств, наукових й освітніх організацій та окре-
мих індивідуумів.

Висновки. У сучасних умовах господарювання традиційні 
структури та організаційні знання втрачають свою ефектив-
ність. Важливим стає своєчасне пристосування до змін швид-
коплинного зовнішнього середовища, основною умовою якого 
є всебічне використання новітніх технологій, сучасних знань, 
умінь та навиків. Роль інтелектуального капіталу постійно 
зростає, а знання трансформуються у високоліквідний товар, 
від якості та кількості якого залежать стабільність та ефектив-
ність здійснення діяльності, імідж та репутація в поточному та 
перспективному періодах. Сьогодні працювати, маючи неза-
довільну структуру людського чи структурного капіталу, стає 
небезпечним для подальшого сталого розвитку держави, кож-
ного суб’єкта господарювання та індивіда.

З огляду на все вищеозначене, у роботі досліджено ендо-
генні та екзогенні фактори, що зумовлюють необхідність рес-
труктуризації інтелектуального капіталу. 

Визначено потреби, що виникають на рівні суб’єкта госпо-
дарювання та зумовлені когнітивною економікою й бурхливим 
розвитком інформаційного середовища.

Запропоновано реструктуризацію інтелектуального капі-
талу для підвищення ефективності його використання. Оха-
рактеризовано реструктуризацію інтелектуального капіталу 
як комплекс економічних, фінансових, техніко-технологічних, 
організаційних, мотиваційних та інших заходів, що забезпечать 
оптимальний склад та умови функціонування людського та 
структурного капіталів.

Розкрито шляхи реструктуризації інтелектуального капі-
талу в рамках налагодження співпраці вищих навчальних закла-
дів, науково-дослідних та дослідно-конструкторських установ, 
органів державної влади і місцевого самоврядування, суб’єктів 
господарювання й індивідів у контексті трансферу інтелекту-
ального капіталу за умов дотримання норм конфіденційності 
інформації. Серед методів оптимізації людського, клієнтського 
та організаційного капіталів особливо варто виділити ті, що 
сприяють формуванню довіри до компанії, встановленню пози-
тивного ділового іміджу та репутації.
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Гайдаржийская О.Н., Рыбак Е.Н., Левчунь Б.В. 
Реструктуризация интеллектуального капитала в 
условиях когнитивной экономики и информацион-
ного пространства

Аннотация. Охарактеризованы особенности рабо-
ты украинских предприятий в условиях когнитивной 
экономики и информационного пространства. Опреде-
лена необходимость изменений структуры интеллекту-
ального капитала, исследованы возможности трансфор-
мации условий его работы. Предложено адаптировать 
интеллектуальный капитал к современным требовани-
ям путем его реструктуризации.

Ключевые слова: интеллектуальный капитал, ре-
структуризация, реструктуризация интеллектуального 
капитала, адаптация, когнитивная экономика.

Gaydarzhіyskaya O.N., Rybak O.N., Levchun B.V. 
Restructuring of intellectual capital in the context of 
cognitive economy and information space

Summary. The authors described operating peculiar-
ities of Ukrainian enterprises in the context of cognitive 
economy and information space. The necessity for changes 
in the structure of intellectual capital is determined, possi-
bilities of transformation of its operating procedures are an-
alysed. The adaptation of intellectual capital in accordance 
with the nowadays requirements through its restructuring 
is suggested.

Keywords: intellectual capital, restructuring, restructur-
ing of intellectual capital, adaptation, cognitive economics.
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ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ  
ФАХІВЦІВ АГРАРНОЇ СФЕРИ

Аннотація. У статті досліджено питання сутності 
та ролі виховання професійної компетентності фахівців 
в аграрній сфері. Визначено вплив останніх на ефектив-
ний розвиток сільськогосподарського сектору завдяки 
результативному керуванню підприємствами в перспек-
тиві. Проаналізовано зв'язок між рівнем знань, отри-
манних студентами-аграріями під час навчання, мето-
дикою викладання предметів та можливістю успішного 
застосування вмінь у подальшій трудовій активності. 
Виявлено необхідність приділення більшої уваги одер-
жанню практичного досвіду в період здобуття освіти у 
вищих навчальних аграрних закладах. Зазначене роз-
глядається у ракурсі соціально-економічних змін, що 
відбуваються останнім часом в Україні, на шляху до 
європейської інтеграції.

Ключові слова: професійна компетенність, аграрна 
сфера, освіта, євроінтеграція, знання, уміння, практич-
ний досвід. 

Постановка проблеми. Важливою ознакою соціально-е-
кономічного розвитку будь-якої держави є зростання кількості 
фахівців у різних галузях господарства, насамперед в економіч-
ному секторі. Сьогодні в умовах євроінтеграційних процесів 
Україна потребує підвищення рівня кваліфікованої підготовки 
майбутніх аграрних спеціалістів, забезпечення їх конкурентоз-
датності як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринку праці. 
При цьому суттєво відчувається зростання вимог до якісної 
професійної освіти у даній сфері. Побудова процесу управ-
ління згідно із сучасними запитами господарювання є актуаль-
ним напрямом вирішення наявних проблем із налагодження 
ринкових взаємостосунків в аграрній сфері. Зазначене також 
спричинене інноваційним структурним розвитком сільсько-
господарських підприємств України. Поряд із цим відповідним 
спеціалістам необхідно орієнтуватися на досягнення більш 
високого рівня професійної обізнаності, що в змозі забезпечити 
ефективне функціонування підприємств галузі за допомогою 
впровадження ефективних традиційних та інноваційних засо-
бів управління.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемам 
формування і зростання професійного рівня аграрних кадрів, 
удосконалення управлінських засад керівництва підприємств 
аграрної сфери присвячена значна кількість публікацій закор-
донних та вітчизняних учених, зокрема, Ф. Кене, Т. Левітта, 
А. Файоля, З.П. Румянцевої, О.Ю. Амосова, В.М. Лисогора, 
С.Г. Чорного, В.К. Збарського, О.В. Собкевича, О.М. Ткачук, 
О.М. Пруцької, Ю.О. Єрмакова, Ф.В. Зінов’єва, Н.П. Тарнав-
ської тощо.

Виділення невирішених раніше частин загальної про-
блеми. Незважаючи на значну кількість наукових праць, при-
свячених даній тематиці, недостатньо вирішеними залиша-
ються питання стосовно визначення найбільш оптимальних 

шляхів з удосконалення сучасних управлінських процесів на 
аграрних підприємствах. 

Мета статті полягає у розкритті ролі й місця складових 
системних елементів виховання професійної компетентності 
майбутніх фахівців в аграрній галузі. Сьогодні в євроінтегра-
ційних умовах соціально-економічних змін особливо необхід-
ним є вдосконалення механізмів та видів процесу підготовки 
аграрних кадрів. Важливими завданнями при цьому є відпо-
відне наповнення змісту дисциплін та ефективна методика 
подання матеріалу викладачем. Водночас акцентується увага 
на визначенні потреби у здобутті студентами-аграріями прак-
тичного досвіду в період навчання у вищих закладах та дореч-
ності державного впливу на розвиток освітянського процесу.

Виклад основного матеріалу дослідження. Загальнові-
домим є той факт, що рівень підготовки майбутніх спеціалістів 
залежить від викладачів, які є фундаментальним складником 
процесу навчання. Забезпечення різноманітних освітянських 
закладів (у тому числі й економічного спрямування) досвідче-
ними професійними науково-педагогічними кадрами є важли-
вим актуальним питанням. Нинішні суспільні зміни вимагають 
удосконалення змісту, видів та механізмів зазначеної підготовки. 
Сучасній школі потрібен ерудований, професійно підготовле-
ний, сфокусований на впровадженні особистісного погляду, ком-
петентний у відповідній галузі авторитетний педагог. 

Сфера педагогіки за власною сутністю є комунікативною та 
зорієнтованою як на галузеву обізнаність викладача, методику 
навчання, так і на його здатність до професійного спілкування. 
Втілення у життя нових освітніх завдань доцільно здійснювати 
з використанням педагогічної взаємодії, що формується на базі 
продуктивного спілкування викладача зі студентами. Отже, 
результативне оволодіння професійною компетентністю зазви-
чай має сприяти обізнаності щодо її складових компонентів та 
засвоєнню їх значущості. 

Зрозуміло, що найважливішим елементом професійної ком-
петентності фахівця в аграрній галузі є обсяг відповідних знань 
та принципів менеджменту. У цілому знання являють собою 
узагальнений соціальний досвід, усвідомлений людиною, який 
вона може відтворити та передати іншим. Знання є основою 
ефективної діяльності, оскільки саме з них починається прак-
тична реалізація проектів у життя. Компетенції, своєю чер-
гою – це знання у процесі дії. Якщо компетентність фахівця 
розглядати з особистісної точки зору, то до професійних знань 
необхідно віднести розвиток загального світогляду. 

Так, відомий психолог Джон Стюарт Блеккі пропонує таке 
ствердження: «Немає сумніву в тому, що так званий чистий 
спеціаліст – завжди людина обмежена. Він не буде знати 
достатньо, якщо не буде знати більше ніж достатньо» [1, с. 18]. 
У цьому контексті доречним є вираз талановитого вченого 
А. Ейнштейна, який визнав, що для власних наукових відкрит-
тів набагато більше запозичив у письменника Ф.М. Достоєв-
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ського, ніж у математика Карла Фрідріха Гаусса, праці якого він 
вивчав зі спеціальності. 

Відзначимо, що викладачі, які готують майбутніх управ-
лінців в аграрному секторі, мають справу з логічною системою 
знань. Часто студенти працюють лише з певним інформацій-
ним матеріалом, краще або гірше сформованим, основним 
механізмом сприйняття якого є заучування. Проте, на думку 
філософа Герберта Спенсера, «не те знання цінне, що накопи-
чується у вигляді розумового жиру, а те, яке перетворюється в 
розумові мускули».

Нерідко у професійному колі викладачів обговорюється 
той факт, що значна кількість навчальних курсів вивчається 
студентами на рівні термінології: зазубрив, використав на 
семінарському занятті, екзамені, а для себе нічого не залишив. 
Справжньою сутністю навчання є розуміння отриманих знань, 
їх практичне застосування у подальшому житті, а не лише тим-
часове зазубрювання для отримання позитивної оцінки. 

У цілому професійна компетентність майбутніх управ-
лінців аграрного сектору передбачає обов’язкове оволодіння 
фундаментальними знаннями, оскільки лише останні можуть 
слугувати базовими передумовами для своєчасного прийняття 
й реалізації ефективних господарських рішень. Так, відомий 
педагог Я.А. Коменський визначав: «…архітектор, плануючи 
побудувати міцну будівлю, заготовляє не солому, не болото, не 
лозу, а каміння, цеглу, міцне дерево і тому подібний матеріал». 
А садівник, який «бажає, щоб поле, виноградник, сад давали 
плоди, засіває їх не бур’янами, не кропивою, не чортополохом, 
а благородним насінням і рослинами» [5, с. 272]. Таким чином, 
знання можуть бути успішним керівництвом для дії саме тоді, 
коли вони перевірені на практиці та є результатом пізнання 
дійсності, її адекватним відображенням.

Йдеться, насамперед, про досвід репродуктивної діяльно-
сті, який відтворюється в умінні застосувати знання та ком-
поненти певного виду діяльності згідно з визначеним зразком 
(загальновідомі способи). При цьому якщо процес вивчення 
обмежити лише засвоєнням знань, формуванням відтворюваль-
них умінь, він не сприятиме розвитку особистості. Навпаки, 
може стримувати останній певними межами незмінного руху 
дій. Зупинятися на репродуктивному етапі засвоєння знань 
не має сенсу, оскільки у новій, нестандартній ситуації можна 
легко загубитися з причини нездатності вийти за рамки стере-
отипного, звичного. Так, наприклад, окремі відомі художники 
для уникання шаблонності створюють предмети мистецтва під 
іншим ім`ям, спостерігаючи за оцінками.

Наступний компонент змістовності професійної освіти 
можна визначити як досвід пошуково-творчої активності, що 
виявляється в: перенесенні знань та вмінь у нову ситуацію; 
використанні відомих підходів до нових умов в процесі діяль-
ності; розумінні проблем, що виникають, та вмінні їх вирі-
шити; формуванні власного інноваційного підходу до розв'я-
зання складних питань.

Так, яскравий педагог А. Дістервега визначає, що поганий 
викладач подає істину в готовому виді, а гарний – вчить зна-
ходити її самостійно. В одній із праць він стверджує: «Розви-
ток і освіта жодній людині не можуть бути дані або повідом-
лені ззовні. Кожний, хто бажає до них прилучитися, повинен 
досягти цього власною діяльністю, власними силами, влас-
ною напругою. Ззовні він може отримати тільки поштовх…» 
[3, с. 374].

Добре відомими для нас є поетичні висловлювання талано-
витого українського письменника М. Т. Рильського: «Ми працю 

славимо, що в творчість перейшла». У ракурсі творчого еле-
менту професійної компетентності можна сказати дещо інакше: 
ми пошук славимо, що в творчість перейшов. Отже, до завдань 
практичних занять в аграрних вищих закладах обов’язково слід 
включати вирішення креативних завдань, складних педагогіч-
них ситуацій із використанням таких порад: 

1) чітке визначення проблеми педагогом із дисципліни, що 
забезпечує її суттєве розуміння, викликає зацікавленість та 
бажання розв’язати; 

2) залучення студентів до заходів квесту; 
3) ефективне управління пошуковою діяльністю – спряму-

вання учнів за допомогою навідних питань та аналогій на вір-
ний шлях її вирішення. 

Розв’язання складної ситуації може здійснюватися за двома 
напрямами:

– студент-аграрій завдяки професійному спрямуванню 
викладачем моделює власне рішення; 

– педагог представляє провідну ідею студента як його осо-
бисте надбання, що стає конструктивним варіантом активності 
у схожих ситуаціях.

Подальшим елементом змісту професійної компетентності 
є досвід емоційного-ціннісного ставлення до реальних подій 
(сукупність морально-етичних поглядів, що відбивають світо-
сприйняття студента, його відношення до людей, до себе, до 
трудової діяльності, а також до знань, якими необхідно оволо-
діти під час вивчення конкретної дисципліни). 

Подібно до фізичного розвитку людини, коли організмом 
засвоюються лише цінні мікроелементи в процесі їжі, корисна 
інформація повинна наповнити особистість, регулюючи її 
діяльність. Лише такі знання набувають суб'єктивного, особи-
стісного сенсу, тому під час формування змісту навчального 
курсу доцільно орієнтуватися не на кількісний обсяг інфор-
мативного матеріалу з аграрної тематики, а саме на якісний 
його складник. 

Щодо визначення умінь, вони являють собою внутрішні 
моделі перспективної активності, які можливо застосувати в 
постійно змінних умовах (іноді досить непередбачуваних) з 
отриманням бажаного результату. Навички на відміну від умінь 
формують шаблонні, механічні дії у відносно стабільних умо-
вах. Уміння як структурний елемент особистості можна розмі-
стити між її знаннями та діяльністю. У цілому девізом навчання 
може слугувати такий вираз: знати, щоб уміти зробити. Одним 
із недоліків української освіти в аграрній галузі є те той факт, 
що для значної чисельності студентів спонуканням до навчання 
є одержання достатньої кількості балів та отримання диплому. 
Отже, вони зацікавлені, насамперед, не в знаннях і практичних 
уміннях, а в гарній оцінці.

Розглянемо основні функції, що має здійснювати компе-
тентний фахівець аграрного профілю в процесі виробництва 
(тобто сьогоднішній студент у перспективі): 1) дослідницька; 
2) проектуюча; 3) організаторська; 4) управлінська; 5) техноло-
гічна; 6) контрольна; 7) прогнозна; 8) технічна. 

Результативне виконання зазначених функцій потребує 
від студентів аграрної галузі оволодіння такими вміннями: 
здійснення математичних розрахунків під час проектування, 
складання прогнозів та планів як обов`язкового елемента 
професійної діяльності; збір, обробка, моніторинг і структу-
ризація науково-технічних відомостей для поліпшення ефек-
тивності виробництва; використання статистичних процедур 
з обробки даних; моделювання явищ та процесів, подальший 
аналіз їх технологічних властивостей; прийняття слушних 
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успішних рішень; користування сучасними комп’ютерними 
технологіями тощо. Таким чином, основні компетенції торка-
ються всіх виробничих функцій особистості, грунтуючись на 
математичній та природничо-науковій підготовці спеціалістів 
аграрного напряму. 

Слід визначити, що наведені професійно-предметні уміння 
(як підсумок базової підготовки) об’єднують: 

1) інструментальні компетенції (розуміння та втілення ідей; 
зручна побудова робочого часу, навчальної стратегії; вирішення 
складних ситуацій; застосування сучасної техніки у трудовій 
активності; комунікативні навички); 

2) міжособистісні компетенції (командний дух; увічливе 
спілкування з колегами; щирість; сприйняття морально-етич-
них цінностей); 

3) структурні компетенції – такі, що відповідають системі у 
цілому та дають змогу сприймати частини в їх цілісності.

Сьогодні з урахуванням євроінтеграційних процесів, що 
мають місце в Україні, доцільним є застосування основних 
засад європейської вищої освіти, яка зорієнтована, перш за все, 
на безпосереднє здобуття знань і умінь на практиці. Більшої 
уваги в процесі навчання студентів-аграріїв слід приділяти 
вирішенню прикладних, професійно-направлених завдань, 
формуванню предметних навичок з урахуванням специфіки 
майбутньої професійної діяльності.

Представлене вище дає змогу виокремити фундаментальні 
елементи професійної компетентності майбутніх працівників 
аграрного сектору:

– набір інтелектуально-предметних умінь з аналізу, синтезу, 
узагальнення, порівняння, систематизації, абстрагування, кон-
кретизації за допомогою використання критичного мислення 
та творчого уявлення;

– операційно-предметні вміння, які характеризуються пев-
ною сукупністю навичок, необхідних нинішньому студентові 
для професійної реалізованості у майбутньому. До них слід 
віднести проектні, прогнозні, організаторські, методологічні, 
креативні прояви;

– регулятивно-предметні навички з управління власною 
поведінкою, що містить у собі поєднання внутрішніх зусиль, 
планування діяльності, активну позицію, лідерські якості, ана-
ліз наслідків навчально-пізнавального процесу, втілення ефек-
тивних сільськогосподарських рішень.

У цілому професійно-компетентний підхід у вітчизняних 
умовах розвитку слід розглядати не тільки у напрямі понов-
лення складових компонентів освіти, а й як алгоритм поступо-
вого наближення до відповідних європейських вимог. 

Також відзначимо, що, сприймаючи категорію «компетент-
ність», педагоги в країнах зі стабільними науково-освітніми 
процесами не надають їй надто значної уваги та застосовують 
такі традиційні поняття, як «кваліфікація», «професіоналізм», 
«здібності» тощо.

Що стосується особливостей державного сприяння вирі-
шенню сучасних проблем навчальних аграрних закладів, 
можна виділити такі пропозиції керівників закладів сільсько-
господарської галузі до парламентаріїв [2]: 

1) внесення змін Податкового кодексу України стосовно 
функціонування навчальних дослідних закладів, наближення 
їх до виробників агропродукції; 

2) збалансування діяльності коледжів даного сектору за допо-
могою збереження їх державного бюджетного фінансування; 

3) розвиток науково-дослідної діяльності: формування 
міжуніверситетських наукових центрів (за підтримки міжна-

родних організацій) для об`єднаної дослідницької активності 
та навчальних установ з практики, прогресивних фермерських 
та переробних підприємств; 

4) розширення співробітництва з бізнесменами, ферме-
рами у напрямі поліпшення практичної підготовки студентів 
навчальних закладів; 

5) посилення професійної, навчально-методичної інфор-
мованості, безперервне поновлення складових компонентів 
освіти в аграрному секторі, подальший розвиток міжнародних 
взаємостосунків; 

6) уточнення показників урядового замовлення на різні 
аграрні спеціальності навчальних закладів; 

7) вирішення соціально-побутових моментів процесу сту-
дентського навчання з наявністю додаткових засобів на ремонт 
гуртожитків, навчальних корпусів та аудиторій, майданчиків 
для спорту; 

8) сприяння освітянським установам в отриманні ліцензій, 
акредитації посадових місць як важливого компоненту кваліфі-
кованої підготовки компетентних агрономічних фахівців тощо. 

Висновки. Отже, професійна компетентність є багато-
аспектною, динамічною та креативною категорією, тонко 
реагуючою на змінні процеси в суспільстві. Вона передбачає 
оволодіння основними компонентами змістовності загаль-
ного навчального процесу. У сучасних умовах розвитку країни 
структура професійної компетентності в аграрних закладах 
періодично трансформується та коректується у зв’язку з інно-
ваційними та соціально-економічними подіями. Подальшого 
моніторингу потребує вплив рівня компетентності педагогів в 
аграрній галузі для поліпшення навчального процесу та підго-
товки майбутніх фахівців агрономічного сектору.

Ретельної уваги вимагають питання формування змісту 
спеціальних дисциплін та методика подання матеріалу викла-
дачами навчальних установ. Насамперед студента-аграрія 
необхідно зацікавити, навчити логічно опрацьовувати інфор-
мацію, слушно осмислювати та застосовувати її на практиці, 
досягаючи ефективного результату. Сьогодні бракує приклад-
ного опрацювання отриманих здобувачами знань.

У період адаптації освітньої системи України до стандартів 
ЄС особливо важливою є державна підтримка сучасних меха-
нізмів функціонування закладів аграрної сфери. 

Таким чином, процес виховання професійності майбутніх 
фахівців сільськогосподарського сектору країни базується на 
рівні компетентності педагогів аграрних закладів, що, своєю 
чергою, потребує впровадження ефективних прогресивних 
засад у систему освіти згідно з євроінтеграційними соціаль-
но-економічними вимогами. Зазначене в змозі сформувати 
достатній рівень конкурентоспроможності кадрів аграрної 
сфери, забезпечуючи її розвиток у цілому.
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Германюк Н.В. Формирование профессиональной 
компетентности специалистов аграрной сферы

Аннотация. В статье исследованы вопросы сущ-
ности и роли воспитания профессиональной компе-
тентности специалистов в аграрной сфере. Изучено их 
влияние на эффективное развитие сельскохозяйствен-
ной отрасли с помощью результативного руководства 
предприятиями в перспективе. Проанализирована связь 
между уровнем знаний, полученных студентами-агра-
риями во время обучения, методикой преподавания 
предметов и возможностью применения навыков в 
дальнейшей трудовой активности. Выявлена необхо-
димость уделения большего внимания приобретению 
практического опыта в период получения образования 
в высших аграрных заведениях. Все перечисленное 
рассматривается в ракурсе социально-экономических 

изменений, которые происходят последнее время в 
Украине, на пути к евроинтеграции. 

Ключевые слова: профессиональная компетент-
ность, аграная сфера, образование, евроинтеграция, 
знание, умение, практический опыт. 

Germanjuk N.V. The education of professional 
competence of experts in agrarian sector

Summary. In this article, the questions of the essence 
and role of building of professional competence of spe-
cialists of the agrarian sphere are studied. Their influence 
on effective development of agrarian sector with help of 
skillful management of enterprises in future is studied. The 
relationship between the level of knowledge, received by 
students-agrarians during the course of teaching, the meth-
od of study subjects and the possibility of applying skills in 
the next labor activity is analyzed. A need to pay more at-
tention to the acquisition of practical experience during the 
period of education in hihg agrarian institutions has been 
identified. All of this is considered in the light of the socio 
economic changes that are taking place in Ukraine recently 
on the path of the state to European integration. 

Keywords: professional competence, agrarian sphere, 
education, eu integration, knowledge, skill, practical expe-
rience.
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